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Höegh is an experienced player in the liquefied natural gas (LNG) shipping business. In recent years, the 

company has shifted its focus to the FSRU segment. FSRUs are vessels that regasifies LNG, replacing expensive 

land-based plants. Höegh’s current fleet consists of six FSRUs and two LNG carriers, with an additional two 

FSRUs in the orderbook. The company is looking to expand their business and therefore has an ambitious 

newbuilding program. 

 

The primary purpose of the thesis is a valuation of the company, including the 

impact changes in the useful life of FSRUs has on the valuation and accounting 

estimates. A net asset value (NAV) approach is applied to the valuation, as we 

perceive this as the most frequently used model by ship-owners and equity 

analysts when valuing shipping companies. 

 The recent decrease in gas prices makes LNG import more affordable, creating 

higher expected demand for LNG and FSRU services. This is especially true for 

emerging markets, and we expect a 70 % increase in LNG volume in the market by 

2022. Höegh is one of few major FSRU operators in the world, giving the company 

a temporary competitive advantage. Profitable margins attract more players to the 

market, which could lead to a substantial increase in rivalry within the FSRU 

segment in the future. 

 As NAV is valuing the company based on the free cash flows generated 

by vessels during their useful life, the model does not meet “going 

concern”. This led to supplementing a terminal value to meet this 

criterion. The analysis shows that significant value lies in the terminal 

and that NAV overestimates the impact of changes in useful life, as 

reinvestment in assets is not taken into account.  

It is assumed a risk averse attitude regarding FSRUs useful life, thus the 

target share price is based on 30 years useful life and a NAV model 

supplemented with a terminal value. The equity value is estimated at 

14,668 billion Norwegian kroner, corresponding to a price target of 

190,79 NOK per share. 

Höegh LNG versus OBX (3 years) 

Valuation model 

Endre Austrheim Bruland 

Cand.Merc.FIR 

Eirik Andersen 

Cand.Merc.AUD 

Key data - Höegh LNG  

FSRU assumptions 

Est. T/C rates (USD/day) 

Analysts 



 

2 | s i d e  
 

Innholdsfortegnelse 

Executive summary ................................................................................................................................................. 1 

1. Innledning ................................................................................................................................................... 5 

1.1 Motivasjon .................................................................................................................................................. 5 

1.1 Problemformulering ................................................................................................................................... 5 

1.2 Underspørsmål ........................................................................................................................................... 6 

2. Presentasjon av bransjen og Höegh LNG .................................................................................................... 7 

2.1 Bransjen ...................................................................................................................................................... 7 

2.1.1 LNGC ........................................................................................................................................................... 8 

2.1.2 FSRU ............................................................................................................................................................ 8 

2.2 Höegh LNG .................................................................................................................................................. 9 

2.2.1 Historie ........................................................................................................................................................ 9 

2.2.2 Höegh i dag ............................................................................................................................................... 10 

3. Metode ..................................................................................................................................................... 12 

3.1 Datainnsamling ......................................................................................................................................... 12 

3.2 Kildekritikk ................................................................................................................................................ 12 

3.3 Undersøkelsesdesign ................................................................................................................................ 13 

4. Modellvalg – Teori .................................................................................................................................... 15 

4.1 Valg av metode ......................................................................................................................................... 17 

5. Avgrensning .............................................................................................................................................. 19 

6. Levetid ...................................................................................................................................................... 20 

7. Strategisk analyse ..................................................................................................................................... 21 

7.1 Makroanalyse............................................................................................................................................ 21 

7.1.1 The Shipping Market Model ..................................................................................................................... 21 

7.1.1.1 Verdensøkonomien og maritim varehandel – tilbud og etterspørsel ...................................................... 22 

7.1.1.2 Tilbud – Verdensflåten og nybygg ............................................................................................................ 31 

7.1.1.3 Oppsummering av The shipping market model ........................................................................................ 35 

7.1.2 PETEL ......................................................................................................................................................... 35 

7.1.2.1 Politisk ....................................................................................................................................................... 36 

7.1.2.2 Økonomisk ................................................................................................................................................ 36 

7.1.2.3 Teknologisk ............................................................................................................................................... 37 



 

3 | s i d e  
 

7.1.2.4 Miljømessig ............................................................................................................................................... 37 

7.1.2.5 Juridisk ...................................................................................................................................................... 38 

7.1.2.6 Oppsummering av PETEL .......................................................................................................................... 38 

7.2 Bransjeanalyse .......................................................................................................................................... 39 

7.2.1 Porters Five Forces .................................................................................................................................... 39 

7.2.1.1 Inngangsbarrierer ..................................................................................................................................... 40 

7.2.1.2 Kundenes forhandlingsposisjon ................................................................................................................ 41 

7.2.1.3 Leverandørenes forhandlingsposisjon ...................................................................................................... 41 

7.2.1.4 Trussel fra substitutter.............................................................................................................................. 42 

7.2.1.5 Rivalisering blant konkurrenter ................................................................................................................ 45 

7.2.1.6 Oppsummering av trusselbildet ................................................................................................................ 46 

7.3 Intern analyse ........................................................................................................................................... 46 

7.3.1 Finansielle ressurser ................................................................................................................................. 48 

7.3.2 Fysiske ressurser ....................................................................................................................................... 49 

7.3.3 Menneskelige ressurser ............................................................................................................................ 50 

7.3.4 Organisatoriske ressurser ......................................................................................................................... 51 

7.3.5 Oppsummering av interne ressurser ........................................................................................................ 52 

7.4 SWOT ........................................................................................................................................................ 53 

8. Levetid ...................................................................................................................................................... 55 

8.1 Levetidens påvirkning på nedskrivninger ................................................................................................. 55 

8.1.1.1 Nedskrivningstest ..................................................................................................................................... 58 

8.1.1.2 Delkonklusjon ........................................................................................................................................... 59 

8.1.2 Levetidens påvirkning på avskrivninger .................................................................................................... 60 

8.1.2.1 Nåværende avskrivningsprofil på FSRU flåten .......................................................................................... 61 

8.1.2.2 Ny avskrivningsprofil på FSRU flåten ........................................................................................................ 63 

8.1.2.3 Delkonklusjon ........................................................................................................................................... 64 

9. Regnskapsanalyse ..................................................................................................................................... 64 

9.1 Historisk data og rammeverk .................................................................................................................... 64 

9.2 Skatt .......................................................................................................................................................... 65 

9.3 Korreksjoner i regnskap ............................................................................................................................ 66 

9.3.1 Reformulering av resultatoppgjørelsen .................................................................................................... 66 



 

4 | s i d e  
 

9.3.2 Reformulering av balansen ....................................................................................................................... 67 

9.4 Rentabilitetsanalyse .................................................................................................................................. 69 

9.4.1 Valg av peer-gruppe .................................................................................................................................. 69 

9.4.2 Golar LNG Ltd ............................................................................................................................................ 69 

9.4.3 Avkastningsgrad ........................................................................................................................................ 70 

9.4.4 Egenkapitalforrentning ............................................................................................................................. 73 

9.4.5 Avskrivningsprofilens påvirkning på nøkkeltall ......................................................................................... 75 

9.4.6 Sammendrag av rentabilitetsanalyse ....................................................................................................... 76 

10. WACC ........................................................................................................................................................ 77 

10.1 Avkastningskravet til egenkapital ............................................................................................................. 78 

10.2 Avkastkrav på gjeld ................................................................................................................................... 83 

10.3 Fastsettelse av kapitalstruktur .................................................................................................................. 85 

10.4 WACC ........................................................................................................................................................ 86 

11. Budsjettering............................................................................................................................................. 87 

11.1 Budsjettperiode ........................................................................................................................................ 87 

11.2 Inntekter ................................................................................................................................................... 87 

11.3 Kostnader .................................................................................................................................................. 93 

11.4 Gjeld .......................................................................................................................................................... 97 

12. Verdsettelse .............................................................................................................................................. 98 

12.1 Scenario- og sensitivitetsanalyse ............................................................................................................ 102 

13. Levetidens påvirkning på egenkapitalverdi ............................................................................................ 104 

14. Terminalverdi .......................................................................................................................................... 107 

14.1 Sensitivitets- og scenarioanalyse ............................................................................................................ 112 

14.2 Diskusjon om terminalverdi .................................................................................................................... 114 

15. Konklusjon .............................................................................................................................................. 117 

16. Perspektivering ....................................................................................................................................... 118 

17. Figuroversikt ........................................................................................................................................... 119 

18. Tabelloversikt .......................................................................................................................................... 120 

19. Referanser ............................................................................................................................................... 122 

20. Bilag ........................................................................................................................................................ 127 

 



 

5 | s i d e  
 

1. Innledning 

1.1 Motivasjon 

Denne avhandlingen er skrevet som en del av Cand.Merc.FIR og Cand.Merc.AUD studiet ved Copenhagen 

Business School og tar sikte på å verdsette shippingselskapet Höegh LNG Holdings. Grunnlaget for valg av 

selskap ligger i vår felles maritime interesse, samt selskapets spennende fremtid i FSRU segmentet med 

stort potensiale. Da vi i avhandlingen ønsker en praktisk tilnærming, har det vært viktig for oss å 

kommunisere med analytikere som gjør verdsettelser av Höegh LNG for å se hvordan det gjøres i praksis. 

Vi har hatt som mål å gjøre vår oppgave unik, hvorfor vi har valgt en «uortodoks» verdsettelse 

sammenlignet med de mest kjente metoder anvendt i lærebøker. Dette er en verdsettelsesmetode som er 

utbredt blant analytikere til verdsettelse av shippingselskaper. Vår intensjon er å utfordre denne 

modellen, hvor levetid på FSRU flåten samt antakelse om pengestrømmer i all fremtid vil være i fokus. 

Anvendelse av teori og erfaring innenfor verdsettelse, har gitt oss innsikt og nysgjerrighet for videre viten. 

En viktig lærdom har vært at forenkling og egne antakelser for å knytte teori til praksis, skaper stor 

usikkerhet og subjektiv vinkling rundt enhver verdsettelse. 

1.1 Problemformulering 

”Price is what you pay. Value is what you get” – Ben Graham 

Det diskuteres stadig hva som er ”rett pris” når ulike aktiver verdsettes. En analytiker kan anbefale ”kjøp” 

mens andre kan anbefale ”salg” av samme selskap. Hva er det som gjør at dette er mulig? Meglerhus og 

fagpersoner er uenige om mye, men en ting er de alle enig om; Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap.  

Höegh LNGs hovedsegment er Floating Storage and Regassification Units (heretter FSRU), som er flytende 

terminaler som omgjør flytende gass (LNG) til gassform før det sendes ut til sluttbruker. FSRU er et relativt 

nytt segment, og det er derfor fremdeles mangel på viten og erfaringer. Teknologisk utvikling i fremtiden 

gjør det vanskelig å si noe om hvor lenge en FSRU kan bidra til den kommersielle driften i et selskap, men 

bransjen opererer med en skjønnet levetid på 30 til 35 år. Felles for dem alle er at levetiden er satt til 

samme som for selskapenes LNG Carrier flåte, et segment som har lang historie. Höegh LNG anvender en 

skjønnet levetid på 35 år for sin FSRU flåte, men det finnes indikasjoner på at denne levetid kan være satt 
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for lang i forhold til hva som vil være realistisk. Intuitivt vil en reduksjon i faktisk levetid på FSRUer, bety at 

reinvesteringer vil skje tidligere og oftere hvis man har «fortsatt drift» som utgangspunkt. 

Innenfor maritime industrier, anvender i dag de fleste meglerhus en modell som baserer seg på Hamburg 

Ship Evaluation Standard, en «Long Term Asset Value» som baseres på Discounted Cash Flow. Kort fortalt, 

ses det på fremtidig inntjening per aktiv over dens skjønnede levetid. Denne modellen har derfor ikke 

samme antakelse som ordinær DCF, hvor terminalverdi anvendes som et estimat på pengestrømmer i all 

fremtid. 

På grunnlag av overstående, ønsker vi å se nærmere på hvordan modellen som bredt anvendes av 

meglerhus, vil kunne ta høyde for endring av levetid på FSRU flåten. Vil all verdi fanges i en modell som 

ikke antar «fortsatt drift», og evt. hvor mye av verdien uteblir? Hvordan kan det tas høyde for 

reinvesteringer som vil skje langt frem i tid? Vi ønsker å finne den verdien vi mener er riktig for Höegh 

LNGs egenkapital, og se på hvordan endring i levetid vil påvirke denne verdi og på regnskapet generelt. 

Vår problemformulering er derfor som følger: 

«Hva er verdien av egenkapitalen til Höegh LNG og hvilken effekt vil endringer i levetiden til Höeghs FSRU 

flåte ha på denne verdi?» 

1.2 Underspørsmål 

 Hvilke makroøkonomiske faktorer påvirker fremtidens FSRU marked? 

 Hvordan er trusselbildet i bransjen Höegh opererer i? 

 Har Höegh ressurser som gir konkurransemessige fordeler i FSRU markedet? 

 Hvordan vil en endring i levetid påvirke Höeghs nedskrivninger og avskrivningsprofil i 

henhold til IFRS? 

 Hvordan støtter vår valgte verdsettelsesmodell opp mot oppgavens fokus på levetid, 

og hva er det som utelates ved anvendelse av en slik modell? 
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2. Presentasjon av bransjen og Höegh LNG 

For å få en bedre forståelse for Höegh LNG Holdings og markedet de operer i, vil vi i dette kapittelet 

introdusere leseren for LNG bransjen og dens utvikling. Bransjen har hovedsakelig tre segmenter som vil 

forklares, hvor segmentene Höegh LNG er involvert i vil være i fokus.    

2.1 Bransjen 

Liquefied natural gas (heretter LNG) skapes ved nedkjøling av naturgass til temperatur minus 163 grader 

celcius, noe som resulterer i kondensering og konvertering til flytende gass. Konverteringen kan gjøres på 

landbaserte anlegg eller ved hjelp av Floating Liquefied natural gas (FLNG skip). Prosessen sørger for 

signifikant reduksjon i volum, noe som gjør at LNG kan bli transportert på en mer kostnadseffektiv måte 

over lengre distanser enn ved naturgass1. LNG transporteres med LNG Carriers (heretter LNGC) og ved 

ankomst på avlastningsdestinasjonen, vil LNG bli regassifisert og på den måte klargjort for distribusjon ut 

til sluttbrukerne. FSRU tillater regassifisering å skje offshore, i stedet for på landbaserte anlegg. LNGC 

fortøyes inntil en FSRU og losser LNG-lageret over til store tanker ombord på FSRU før det passerer 

gjennom regassifiseringssystemet ombord på skipet. Den regassifiserte naturgassen blir deretter 

transportert til sluttbrukeren gjennom et eksisterende gassrørnettverk. I figur 1 kan man se verdikjeden i 

LNG bransjen.   

 

 

Figur 1 LNG verdikjeden 

(kilde:Sec 2014. s.136) 

                                                           
1 Patten, 2009.s.6 
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2.1.1 LNGC 

LNGC er tankskip som er designet for å transportere LNG. Da LNG markedet har vokst raskt, har LNGC 

flåten økt betraktelig. De seneste år har det dog vært en signifikant endring i LNG markedet som har 

påvirket LNGC segmentet. Som i de fleste andre shippingsektorer, har LNGC segmentet naturlige sykluser. 

I 2015 var forskjellen i transportkapasitet og tilførsel av LNG på sitt største, mye grunnet forsinkelser av 

nye produksjonsanlegg i Australia og USA. Som følge av dette, falt de gjennomsnittlige charter-ratene så 

lavt som til 27.000/dag2. En fortsettende bølge av nybygg i 2016 er ventet å legge hardt press på LNGC 

segmentet i en periode med stor overkapasitet på skip.  

 

Figur 2 Historisk LNGC spotrate 

(Kilde: RSPlatou, 2015. S.10) 

2.1.2 FSRU 

FSRU er flytende terminaler som omgjør flytende naturgass til gass i gassform. FSRU skip fungerer som et 

direkte substitutt til landbaserte anlegg, som tidligere har foretatt all regassifisering. Når skipene er 

operasjonelle ligger de fortøyd, enten til kai ved land eller ved permanente ankerløsninger til havs. Til nå 

har FSRU segmentet vært dominert av få aktører, med Höegh, Golar LNG og Excellerate som de største. I 

dag er det 25 operative skip fordelt på totalt seks aktører. Utviklere av FSRUer legger ofte til grunn en 

charter omsetning per skip. Likevel er det vanskelig å sette en markedspris for leie av skipene, da flere 

spesifikke faktorer tilknyttet hvert enkelt prosjekt må tas i betraktning; FSRUens kapasitet, nybygde vs. 

konverterte FSRUer, kontraktens lengde og prosjektets kompleksitet3. I tillegg krever ofte kunder at eieren 

                                                           
2
 IGU ,2016.s.34 

3 HellenicShippingNews.com, 2015 
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av skipene er ansvarlige for driften og vedlikehold av skipene, noe som påvirker skipseiernes risikoprofil 

signifikant. Ved slike avtaler er kostnadene typisk priset inn i charteravtalen. Den største driveren til FSRU 

markedet har vært billigere regassifisering enn ved landbaserte terminaler, kortere byggetid og en verden 

med stadig mer fokus på miljøet. 

Mye har forandret seg siden Golar LNG inngikk de første FSRU time charter avtalene i 2007. På den tiden 

var - og til dels er, markedet karakterisert ved lange kontrakter på minimum 10-15 år. De seneste år har 

kundene krevd mer fleksibilitet, og man har sett eksempler på charteravtaler så korte som ni måneder4. 

Fordelen med FSRUer er muligheten til å fungere som en LNGC den tiden de er uten kontrakt, og dermed 

ta korte oppdrag i spotmarkedet. I dagens marked er kontraktlengden varierende da noen land, særlig i 

Midtøsten, bruker FSRUer i påvente av at landbaserte anlegg skal fullføres, mens andre land velger å 

implementere FSRUer som en del av landets eller regionens LNG-infrastruktur5.  

Som en effekt av oljepriskollapsen mot slutten av 2014, har også gassprisene falt drastisk. Dette har dog 

en positiv påvirkning på FSRU segmentet. Med lavere gasspriser, følger større importønsker, noe som 

skaper et utvidet marked for FSRU.  

2.2  Höegh LNG 

Höegh LNG Holdings (Heretter Höegh), tilbyr flytende energiløsninger og opererer på verdensbasis med 

ledende posisjon som eier og drifter av FSRU og er en av de mest erfarne innenfor LNGC. Höeghs visjon er 

å være industrileder innenfor FSRU og har derfor vekstplaner på FSRU markedet6. I 2015 leverte selskapet 

EBITDA på $90,3 millioner, men fikk likevel et negativt årsresultat på $26,8 millioner7.  

2.2.1 Historie 

Höegh  har røtter tilbake til 1927 da Leif Höegh bestilte sitt første skip og etablerte et shippingselskap som 

skulle vise seg å ha betydning i flere generasjoner. Selskapet bestilte sin første LNGC i 1973 og har siden 

drevet virksomhet innenfor LNG. Selskapet driver også innenfor frakt av biler, men LNG og bilfrakting er i 

dag skilt ut som to helt separate selskaper. Etterkommerne av grunnleggeren Leif Höegh er i dag de 

                                                           
4 HellenicShippingNews.com, 2015 
5 HellenicShippingNews.com, 2015 
6 HöeghLNG.no, 20161 
7 Höegh LNG Q4 2015, s.6   
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største aksjonærene i selskapet, med en eierandel på 44,60 %8. Höegh har sitt hovedkontor på Skøyen i 

Oslo, og har siden 5. juli 2011 vært notert på Oslo Børs9. Höegh har i dag 494 ansatte tilknyttet skipene og 

108 ansatte i kontor- og lederposisjoner. 

2.2.2 Höegh i dag 

I dag driver Höegh innenfor både konvensjonell frakt av LNG og med flytende regassifiseringsterminaler. 

Selskapet har også drevet med forskning og utvikling innenfor FLNG segmentet, da Höegh tidligere hadde 

mål om å tilby tjenester innen alle ledd i LNG verdikjeden. Selskapet har dog nylig lagt om sin strategi og 

vil i fremtiden utelukkende satse innenfor FSRU segmentet for sine nye investeringer.  

Selskapets flåte består per i dag av to LNGC skip og seks FSRU skip, i tillegg til to FSRUer på bestilling. 

Höegh har en klar visjon om å være ledende på FSRU markedet, noe som gjenspeiles i dagens FSRU 

ordrebok og de seneste års ervervelser av FSRUer.  

Höegh sin nåværende skipsportefølje og ordrebok (figur 3) viser at selskapet har god kontraktsdekning på 

sine skip og at selskapet i stor grad retter sin virksomhet mot lange kontrakter. Selskapet fikk levering av 

to identiske LNGCer i 2006. Skipene er på 20 år lange kontrakter og er de eldste i Höegh sin 

skipsportefølje. Den resterende skipsflåten er FSRUer som alle er på kontrakter på mellom fem og 20 år, 

hvor kundene er store energikonserner og/ eller statseide gassdistributører. 

 

Figur 3 Höeghs flåte 

(Kilde: HoeghLNG.com 20162, Årsrapporter, Egen tilvirkning)                                                                                                                                                                                                            

                                                           
8 Höegh LNG årsraport 2014, s. 73 
9 Oslobørs.no, 2011 
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Nybyggprogrammet til Höegh går ut på at man alltid skal ha en FSRU under bygging som ikke er på 

kontrakt. Selskapet har en målrettet plan om fortsatt vekst i FSRU flåten og har uttalt at de har en 

målsetning om levering av et nytt skip årlig de kommende år10. Höegh har til nå fulgt sin strategi, og har 

per i dag to skip under bygging, hvorav et av de er uten kontrakt. Så snart Höegh har underskrevet en 

langtidskontrakt for det «åpne» skipet, vil  de i følge sin strategi legge inn en ny ordre på bygging av et 

nytt FSRU skip. Dette er en effektiv måte å vokse på, og sikrer at Höegh alltid har mulighet til å tilby sine 

tjenester når det bys på nye prosjekter.   

11 

Figur 4 Selskapsstruktur 

(Kilde: Höegh LNG Capital Markets Day 2014, egen tilvirkning)                                                                                                                                             

Höegh var med å etablere Höegh LNG Partners L.P.(HMLP) i 2014. Dette er et MLP selskap hvor Höegh har 

en eierandel på 58,04 %. Selskapet er opprettet på grunnlag av at det er en effektiv måte å skaffe 

egenkapital til nye FSRU investeringer. Ved siden av at Höegh får tilgang på kapital fra 

obligasjonsmarkedet og kapitalmarkedet via Oslo Børs, er hovedkilden til kapital via salg (såkalte 

«dropdowns») til HMLP. Da HMLP er registrert på New York Stock Exchange har man på denne måte sikret 

seg tilgang på et større kapitalmarked. Som det kan ses fra kartet over Höegh sin selskapsstruktur i figur 4, 

har HMLP per i dag eierinteresser i fire skip. Denne selskapsformen vil få betydning for verdsettelsen av 

virksomheten og er noe vi vil komme tilbake til senere i oppgaven. 

                                                           
10 Webcast Höegh LNG Capital Markets Day 2014, pp.5 
11 *JV: Viser til at skipene er eid gjennom joint venture samarbeider og hvor stor Höeghs andel er. 
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3. Metode 

3.1 Datainnsamling 

Denne masteravhandlingen er skrevet ut fra et uavhengig analytikers synspunkt hvor offentlig informasjon 

i all hovedsak er anvendt. Det dreier seg om å finne frem til hvilken kombinasjon av data og dertilhørende 

metoder som etter vår vurdering belyser emnet best12. Da vi vil inkludere både strategiske og finansielle 

analyser, er derfor både kvalitativ og kvantitativ data tatt i bruk. Våres kilder av sekundærdata har vært 

prosessdata og registerdata i form av årsrapporter, markedsrapporter, undersøkelser og analyser fra 

investeringsbanker13. I tillegg har vi anvendt forskjellige teorier fra akademiske bøker, finansiell litteratur 

og artikler. Vi har anvendt primærdata i form av mailintervjuer med analytikere, samt Birgitte Hjertum, 

regnskapsansvarlig i Höegh. 

3.2 Kildekritikk 

En essensiell del som er relatert til anvendelse av offentlig informasjon er viktigheten av å være kritisk til 

kildebruk. Kvalitative undersøkelser er i særlig grad underlagt fare for subjektiv vinkling på grunn av den 

personlige informasjonsinnsamling og behandling hvor det inngår vesentlige tolkningselementer. Vi må 

derfor være kritiske overfor vårt materiale og vår fremgangsmåte14. Foruten informasjon oppgitt på 

Höeghs hjemmesider, har vi anvendt informasjon som har blitt anvendt av anerkjente organisasjoner 

innenfor energi- og LNG bransjen som International Energy Agency (IEA), International Gas Union (IGU), 

og Energy Information Administration (EIA). Dette er kilder som kan anses som meget troverdige. Det har 

likevel vært tilfeller hvor vi har sett det nødvendig å anvende mindre pålitelige kilder for å få den ønskede 

bredden av informasjon. Her er blant annet hjemmesider, elektroniske avisartikler og andre publikasjoner 

tatt i bruk. Vi har anvendt slike kilder med kritiske øyne, og vært selektive ut fra hvilke kilder vi har ansett 

som mest troverdige. Spesielt når det kommer til elektroniske avisartikler, har vi vært observante på å 

anvende nettsider som er tunge innenfor shipping og LNG bransjen. Informasjon og uttalelser som har 

kommet direkte fra Höegh, har vært viktig å behandle med forsiktighet, da en slik informasjonskilde alltid 

vil inneholde en grad av subjektiv vinkling. 

                                                           
12 Andersen, 2010.s.211 
13 Andersen, 2010.s.159 
14 Andersen, 2010.s.209 
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3.3 Undersøkelsesdesign 

Oppgaven er bygget opp av 16 kapitler, som avsluttes med oppgavens konklusjon og perspektivering. 

Figur 5 illustrerer strukturen i oppgaven. Ved å følge en slik fremgangsmåte sikrer vi en høy grad av 

konsistens i oppgaven som tillater kontinuerlige analyser av viktige funn underveis.  

 

 

Figur 5 Undersøkelsesdesign 

(Kilde: Egen tilvirkning)                     
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I de første to kapitler av oppgaven vil Höegh og bransjen bli presentert, hvor formålet er å gjøre leseren 

kjent med selskapet og bransjen det opererer i. Etterfulgt av dette vil leseren finne den strategiske 

analysen hvor både eksterne og interne strategiaspekter for Höegh og bransjen blir tatt høyde for 

gjennom the shipping market model, PETEL, Porters five forces og SVIMA. Den strategiske analysen 

konkluderes med anvendelse av SWOT analyse som viser Höeghs utslagsgivende styrker, svakheter, 

muligheter og trusler. I kapittel 8 vil leseren bli introdusert for reell og skjønnet levetid, hvor vi vil kikke 

nærmere på regnskapsendringer ved reduksjon av levetid på FSRU flåten. I den finansielle analysen vil vi 

foreta rentabilitetsanalyse hvor den historiske utviklingen vil være i fokus. 

Verdsettelsen av Höegh vil bli gjort på bakgrunn budsjetterte pengestrømmer over skipenes levetid. Vi vil 

her se hvordan den anvendte verdsettelsesmodell tar høyde for reduksjon i levetid, og hvordan dette vil 

påvirke Höeghs egenkapitalverdi. Kapittel 14 vil inneholde utvidelse av verdsettelsesmodellen, hvor en 

terminalverdi vil tillegges for å kunne måle uteblitt verdi og effekten av tidligere reinvesteringer grunnet 

redusert reell levetid. 

Avslutningsvis vil en diskusjon ta for seg verdsettelsesmodellen anvendt i oppgaven. Vi vil ta for oss hva 

som legges til grunn når den riktige markedsverdi på egenkapitalen til Höegh skal bestemmes, samt hvor 

stor den reelle effekten av reduksjon i levetid på FSRU flåten vil ha på denne verdi, etterfulgt av 

konklusjon og perspektivering av oppgaven. 
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4. Modellvalg – Teori 

Modellene og rammeverkene som vil bli anvendt, vil bli introdusert i de relevante kapitlene hvor 

introduksjonen til teorien vil bli presentert før vi anvender dem i praksis. Dette vil gi leseren en forståelse 

av sammenhengen mellom den valgte metode og de analytiske funnene.  

Det finnes flere ulike metoder og modeller til å verdsette et selskap. Vi ønsker å ta utgangspunkt i 

Kaldestad og Møller sitt oppsett, da de tar for seg en tilnærming som anvendes av kjente meglerhus i 

Norge som er aktuelle for oss og som Petersen & Plenborg utelater. De ser nemlig på metoder som egner 

seg best til å verdsette shippingselskaper, og klassifiserer disse i fire kategorier15. 

 Markedsbasert tilnærming 

 Inntjeningsbasert tilnærming 

 Balansebasert tilnærming 

 Opsjonsbasert tilnærming 

Vi ønsker å gå nærmere inn på inntjeningsbasert- og balansebasert tilnærming, da det er en kombinasjon 

av disse tilnærmingene vi vil anvende i vår verdsettelse av Höegh. 

Inntjeningsbasert tilnærming  

Inntjeningsbasert tilnærming refereres som «present value approaches» av Petersen&Plenborg. Disse 

modellene deler samme karakteristika, nemlig at verdien av selskapet er estimert som en nåtidsverdi av 

fremtidige pengestrømmer16. De fremtidige pengestrømmer bygger på prognoser av strategisk analyse 

samt regnskapsanalyse av historiske prestasjoner. Ved inntjeningsbasert tilnærming antas det «fortsatt 

drift» i all fremtid, noe som vises gjennom en terminalverdi etter en bestemt budsjettperiode hvor 

selskapet skal havne i «steady state», som defineres som en situasjon hvor selskapet har en konstant 

vekst og avkastning17. Ved å anvende en slik tilnærming, ligger store deler av verdien i terminalåret, noe 

som tilsier store utfordringer og usikkerhet. Den mest vanlige modellen innenfor inntjeningsbasert 

tilnærming er «Discounted cash flow to firm», hvor man beregner selskapets virksomhetsverdi ut fra 

                                                           
15

 Kaldestad&Møller, 2011 
16 Petersen&Plenborg, 2012. s.212 
17 Petersen&Plenborg, 2012. s.214 
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tilbakediskonterte pengestrømmer som er tilgjengelig til både egenkapitalholdere og långivere. Man må 

derfor legge til finansielle aktiver og trekke fra rentebærende gjeld for å finne egenkapitalverdien18. 

Balansebasert tilnærming  

En balansebasert tilnærming går ut på å finne verdier i balansen. Bruken av balansebaserte verdsettelser 

er mest forbundet med likvidasjon av virksomheter, noe som ikke nødvendigvis trenger å være tilfellet19. 

Denne tilnærmingen kan baseres på substansverdi eller likvidasjonsverdi20. Petersen&Plenborg tar kun for 

seg likvidasjonsmodellen hvor verdien av selskapet er estimert ved å finne verdien av aktiver og gjeld som 

om selskapet skulle likvideres21. Oppgavens fokus er ikke på likvidasjon og vi vil derfor se nærmere på 

substansverdi. 

Substansverdi 

I verdsettelseslitteratur har balansebaserte tilnærminger flere navn, som blant annet net asset value 

method, the adjusted net asset value method, the adjusted book value method, the asset build-up method 

og the asset accumulation method22. Vi vil vekslingsvis bruke begrepene balansebasert verdsettelse og net 

asset value (NAV) når vi omtaler verdsettelsespraksisen i oppgaven. Det teoretiske grunnlaget for NAV 

metoden er enkelt; selskapets verdi er verdien av selskapets aktiver fratrukket selskapets forpliktelser. 

Dette kan i praksis la seg gjøre ved en sum of the parts (SOTP) metode, hvor alle relevante komponenter 

for verdsettelsen blir estimert individuelt før de legges til eller trekkes fra den endelige verdi. En viktig 

forutsetning for å anvende denne metoden er at aktivene som skal vurderes i stor grad er uavhengige av 

bedriften. Det vil med andre ord si at aktivet skal kunne skape like mye verdi i et annet selskap i samme 

bransje. Metoden er flittig anvendt  ved verdsettelse av eiendom- og shippingvirksomheter23, og er 

antagelig den vanligste måten å verdivurdere et shippingselskap for skipseiere24. For Höegh sitt 

vedkommende, er store deler av verdien knyttet til deres moderne FSRU flåte, hvor inntjeningen i høy 

grad er avhengig av utnyttelsen til denne. Det finnes hovedsakelig tre metoder for å verdsette aktivene i 

et selskap, nemlig markedsmetoden, inntektsmetoden og  gjenanskaffelseskost25  

                                                           
18 Kaldestad&Møller, 2011 
19 Pratt&Niculita, 2008 
20 Kaldestad&Møller, 2011 
21 Petersen&Plenborg, 2012. s.211 
22Pratt&Niculita, 2008 
23 Kaldestad&Møller, 2011 
24 Tsai, 2011. s.53 
25 Merikas, Sigalas, Karatzas,Drobetz, 2012. S.46 
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Markedsmetoden 

Mest kjent som «marked to the market» eller «last done» i shipping26.  Ved anvendelse av denne metoden 

forutsettes at det finnes et marked for aktivene, slik at det er mulig å finne handler for sammenlignbare 

skip. Karatzas (2009) beskriver metoden som:  

«What someone paid recently for a similar asset is a representative way of assessing the price as long as 

assets as fairly marketable and there is a liquid market». 

Verdien på et skip vil på denne måten baseres på siste handel av lignende skip, hvor det justeres for 

endringer i markedet siden handelen skjedde som f.eks. dagsrater. 

Inntektsmetoden 

Ved anvendelse av denne metoden, dannes markedsverdien på aktivene ved å beregne nåtidsverdien av 

fremtidig inntjening som genereres fra hvert aktiv. Verdien vil dermed være nåtidsverdien av forventede 

fremtidige pengestrømmer over aktivets estimerte levetid27. Selv om metoden er logisk og bør gi et godt 

estimat på verdien av et aktiv, avhenger verdien av mange faktorer. For å finne fremtidige 

pengestrømmer må fremtidige dagsrater, driftskostnader og investeringer estimeres. Dagsrater vil være 

avhengig av fremtidig økonomisk vekst, politiske og makroøkonomiske forhold.  

Gjenanskaffelseskost 

Denne metoden går ut på å finne markedsverdien til aktivene ved å estimere nødvendige kostnader for å 

erstatte aktivet28. For et skip vil det typisk være å vurdere prisen på å anskaffe et identisk skip i dag fra 

samme skipsverft i original forstand for så å avskrive skipet til nåværende tilstand.  

4.1 Valg av metode                                                                                                                                       

Som nevnt i oppgavens problemformulering har Hamburg modellen blitt en anerkjent metode til 

verdsettelse av skip. Modellens utgangspunkt er at skipsverdier finnes ved hjelp av en DCF av skipenes 

pengestrømmer over deres levetid. Våres bestemte inntrykk er at analytikkerrapporter fra banker og 

meglerhus anvender net asset value, hvor selskapets eksisterende flåte i tillegg til antatte nybygg blir 

verdsatt basert på Hamburg modellen. Med dette utgangspunkt er våres valg av verdsettelsesmodell er en 

hybrid av inntjeningsbasert tilnærming (DCF) og balansebasert tilnærming i form av substansverdi hvor 

                                                           
26 Merikas, Sigalas, Karatzas,Drobetz, 2012. S.46 
27 Merikas, Sigalas, Karatzas,Drobetz, 2012. S.46 
28 Merikas, Sigalas, Karatzas,Drobetz, 2012. S.46 
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inntektsmetoden anvendes. Dette betyr i praksis at vi vil verdsette hvert pengegenererende aktiv, altså 

skip, basert på individuelle DCF modeller over aktivenes levetid. Vi summerer aktivenes verdi og trekker 

fra gjeld og en DCF av virksomhetens øvrige kostnader, slik at vi sitter igjen med en net asset value for 

virksomheten.  

Rene balansebaserte modeller krever ikke fremtidig budsjettering29, men anvender alene balansen til 

verdsettelse. Da vårt valg av modell inneholder en DCF av fremtidig inntjening på skip vil vi, i likhet med 

inntjeningsmetoden, gjøre en fundamental analyse hvor strategisk- og regnskapsanalyse anvendes som 

grunnlag for budsjettering av aktivenes inntjeningspotensialer og kostnader for selskapet30. Det kan 

argumenteres for at en NAV modell basert på pengestrøminnbringende aktiver ikke gir en korrekt 

fremstilling av selskapsverdien da en slik modell utelater verdien av immaterielle aktiver og selskapets 

evne til å skape merverdi31. Dette vil dog kun være teoretisk korrekt for NAV basert på markedsmetoden 

eller gjenanskeffelseskost for verdsettelse av aktiver. Vår valgte modell finner NAV basert på 

inntektsmetoden for verdsettelse av aktiver, noe som gjør at selskapets evne til å skape merverdi blir 

innregnet i individuelle DCF modeller ut fra analyser og antakelser om hvilke fremtidige inntekter og 

kostnader aktivene vil innbringe i perioden de er eid av selskapet. 

Net asset value har ikke antakelse om «fortsatt drift» i all fremtid som ved discounted cash flow metoden 

som anvender en terminalverdi. Anvendelse av DCF skjer typisk på selskaper som har aktiver og en 

bedriftsmodell som kan bli budsjettert i fremtiden med sterke belegg. I et selskap som Höegh, ligger alt 

inntjeningspotensial i aktivene. Når den økonomiske levetiden er over, forsvinner denne verdi. I andre 

type bransjer har man typisk en drift med R&D, produksjon, patenter og andre aktiver som ikke har en 

cutoffperiode når de ikke lengre har verdi. De må anvende kapital for å fortsette disse prosessene og kjøre 

videre med driften, men de er ikke nødt til å reinvestere i nye aktiver for å kunne fortsette driften, som er 

tilfelle for shippingselskaper. Selv om det i utgangspunktet ikke anvendes en terminalverdi i den valgte 

modellen, er vår hypotese at pengestrømmene fra våre prognoser ligger så langt frem i tid at all vesentlig 

verdi vil fanges opp. Når vi har gjennomført verdsettelse på grunnlag av NAV, vil vi utvide modellen med 

en terminalverdi for å analysere hvor mye som eventuelt ligger i «residualen». På denne måten vil vi også 

se nærmere på hvordan endret levetid påvirker egenkapitalverdi ved å anta «fortsatt drift» og evig 

reinvestering av FSRU flåten, sammenlignet med NAV modellen.   

                                                           
29 Penman, 2010 
30 Kaldestad&Møller, 2011 
31 Pratt&Niculita, 2008 
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5. Avgrensning 

For å gjøre oppgaven så skarp og oversiktlig som mulig, har vi sett det som nødvendig å gjøre 

avgrensninger gjennom prosessen. 

- Oppgaven er basert på offentlig regnskapsinformasjon fra Höegh. Vi har brukt tidligere 

årsrapporter til og med år 2014. Regnskapstall for 2015 er hentet fra Hoegs kvartalsrapport,Q4 

2015. 

- Vi har valgt å sette kursmål til 1. april 2015. 

- Oppgavens formål er ikke å komme med en konkret kjøps- eller salgsanbefaling på Höegh, men en 

diskusjon rundt egenkapitalens følsomhet for endringer i levetid og hvilke modell som best fanger 

opp dette. 

- Vi vil verdsette aktiver som er eid av Höegh LNG Partners(HMLP) på samme måte som aktiver eid 

av Höegh LNG eller gjennom joint venture samarbeider. 

- For skip eid av HMLP går vi ut fra at Höegh er berettiget den delen som er lik deres eierandel i 

HMLP. Vi tar derfor ikke høyde for Höeghs posisjon som general partner og Incentive Distribution 

Rights, samt antakelser om fremtidige drop-downs, da vi mener usikkerheten rundt dette er stor. 

- Höegh har lagt sine FLNG planer på is, noe som gjør at vi ikke fokuserer på dette segmentet. 

- Vi har valgt å ikke gjøre en likviditetsanalyse på grunnlag av Höeghs meget volatile og 

kapitalintensive bransje. De historiske resultater vil ikke kunne presentere informasjon som vil 

være egnet til analyseformål. Da bransjen er såpass kapitalintensiv, gjelder det å finansiere 

virksomhetens investeringer samt tilstrekkelig kapitaltilgang i nedgangsperioder. Se Bilag 1 for 

nøkkeltall fra likviditetsanalysen. 

- For oppgavens analyseformål, har vi sett det som nødvendig å se på skjønnet levetid som reell 

levetid for å tydeliggjøre effekten av tidligere og oftere reinvesteringer.   

- Vi vil basere oss på balanse- og inntjeningsbaserte modeller, og utelater derfor andre 

verdsettelsesmodeller som eksempelvis relativ og opsjonsbaserte modeller.  
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6. Levetid 

I dagens samfunn er effektiv anvendelse av aktiver en viktig faktor for konkurransedyktighet. Eierne bør 

gjøre regelmessige vurderinger om når aktivene skal avskaffes eller reinvesteres for optimal økonomisk 

utnyttelse. Dessverre er det å definere og kalkulere økonomisk levetid ikke alltid like enkelt på grunn av 

mangel på tilstrekkelige metoder. 

Aktivers reelle levetid vil i praksis være umulig å beregne, da flere faktorer frem i tid vil være avgjørende. 

Selskaper forsøker etter beste evne å estimere levetid ut fra eget skjønn, men i praksis vil den reelle 

levetiden variere fra aktiv til aktiv. Det finnes forskjellige mål på levetid, men de mest vanlige skillene er 

mellom fysisk levetid, service levetid og økonomisk levetid. Fysisk levetid er den totale tiden et aktiv kan 

operere. Service levetid er perioden hvor aktivet er forventet å være anvendelig med normal reparasjon 

og vedlikehold til den hensikten det er kjøpt inn for. Dette er perioden som typisk er satt som økonomisk 

lønnsom i planleggingsfasen, og derfor er også avskrivninger normalt fordelt over service levetid. 

Økonomisk levetid kan defineres som perioden hvor aktivet er økonomisk anvendelig, altså perioden et 

materielt aktiv produserer verdi på en konkurransedyktig måte. Økonomisk levetid kan påvirkes av mange 

forskjellige faktorer, blant annet skader som gir dårligere ytelse og øker vedlikehold og 

operasjonskostnader, eller foreldelse som kan øke vedlikeholdskostnadene og gjøre at aktivets prestasjon 

blir relativt ineffektiv sammenlignet med mer moderne alternativer. Höegh anvender samme 

tidsperspektiv på service levetid og økonomisk levetid, nemlig 35 år ut fra eget skjønn.  

Foruten å være et mål på fordeling av et aktivs avskrivninger over tid, vil den reelle levetiden ha en 

innvirkning på selskapets reinvesteringer i fremtiden for å kunne opprettholde samme inntjening. Er den 

reelle levetiden kortere enn først antatt, vil reinvesteringer måtte skje med kortere mellomrom og derfor 

oftere enn planlagt. 
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7. Strategisk analyse 

Den strategiske analysen starter med en ekstern analyse hvor makro- og bransjeforhold blir undersøkt 

gjennom the shipping marked model, PETEL- og Porter’s Five Forces analyse. Gjennom disse 

rammeverkene vil vi få en indikasjon på bransjens og Höeghs vekstpotensialer. Vi vil deretter se nærmere 

på Höeghs interne ressurser ved anvendelse av SVIMA modellen, hvor formålet er å vurdere hvordan de 

vil holde opp i mot konkurrentene på markedet. Kapittelet vil til slutt bli oppsummert i en SWOT analyse.  

 

Figur 6 Oppsett i strategisk analyse 

(Kilde: Johnson, Whittington & Scholes, 2012)                                                                                                                                                         

7.1  Makroanalyse  

Brede miljømessige faktorer påvirker i større eller mindre grad på nesten alle organisasjoner. Hovedmålet 

med en makroanalyse er å fange opp makrofaktorer som kan påvirke et selskaps pengestrømpotensiale 

og risiko. 

7.1.1 The Shipping Market Model 

For å analysere de makroøkonomiske faktorene  vil vi anvende ”The shipping market model”. Modellen er 

spesialdesignet for shippingselskaper og ser på fem faktorer både på tilbud- og etterspørselssiden. 

 

Tabell 1 The shipping market model 

(Kilde: Stopford 2009.s.135, egen tilvirkning)                                                                                                                                                       
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Höeghs hovedfokus er på FSRU segmentet som på mange måter har et større industripreg enn den 

tradisjonelle shippingbransjen. Likevel mener vi at denne modellen vil være god å anvende, da utviklingen 

i eksport, import og verdensflåten helt klart har betydning for FSRU segmentet. Vi vil legge vekt på de 

faktorer som vi mener er mest relevante for å belyse makromiljøet.  

7.1.1.1 Verdensøkonomien og maritim varehandel – tilbud og etterspørsel 

Gjennom analyser har vi forsøkt å anslå markedet for LNGC og FSRU de kommende år. Vi har hentet 

informasjon fra flere analytikere og sidestilt det med egne analyser på antall nye eksport og 

importterminaler og kommet frem til det vi mener er den mest sannsynlige LNG eksporten frem mot 

2022. Grunnen til at vi har valgt å bruke perioden 2015-2022 som tidsperspektiv er fordi vi mener dette er 

en naturlig tidsramme, da det vil være mulig å analysere med større sikkerhet. Höegh har flere nybygg på 

vei inn, hvor vi budsjetterer at Höegh får det siste skipet levert i 202232. Nedenfor kan man se resultatet 

av dette, som presenterer 70 % vekst i perioden. 

 

Figur 7 Estimert årlig LNG handel 

(Kilde: DNB markets rapport 2016, egen tilvirkning)                                                                                                                                                         

Vi vil argumentere for hvorfor vi mener at disse estimatene vil være vårt beste anslag, da vi vil se den 

fremtidige utviklingen innenfor import og eksport i land som er betydelige aktører på markedet. Først ser 

vi på importland, hvor Asia som står for over 75 % av total LNG import vil være i fokus, samt nyere aktører 

                                                           
32 * Se kapittel 11 
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som kommer inn grunnet lavere LNG priser33. På eksportsiden vil spesielt Australia og USA stå i fokus som 

dominerende eksportører i fremtiden sammen med Qatar.  

Etterspørsel – Import                                                                                                                                         

33 land importerte LNG fra det globale marked i 2015, etter at fire nye land mottok LNG last i Jordan, 

Pakistan, Polen og Egypt, hvor sistnevnte som første importør i Afrika34. Asia Pacific er fremdeles det 

dominerende LNG markedet med de fem største importørene Japan, Sør Korea, Kina, India og Taiwan.  I 

2015 importerte disse til sammen 168,1 millioner tonn (heretter mt), noe som tilsvarer 68 % av global 

handel35. Europeiske land importerte 37,5 mt samme året, noe som er et fall på omtrent 50 % fra toppen i 

2011 hvor de importerte 65,6 mt. Likevel viser dette en økning på 4,6 mt siden 2014, noe som resulterer i 

at Europa hadde den største veksten globalt dette året.  I 2015 var den totale handelen av LNG 244,8 mt36. 

 

Figur 8 LNG import fordelt på land 

(Kilde: IGU World LNG report 2016, egen tilvirkning37)                                                                                                                                                     

Asia har i lengre tid vært ledende innenfor LNG import og står i 2015 for 75 % av all LNG import38. Det er 

forventet av dette vil opprettholdes de kommende år, selv med lavere etterspørsel for regionens største 

importører Japan og Sør Korea, da atomkraftverk og rør har kommet i forgrunnen39. Kontinentet blir 

                                                           
33 Giignl.org, 2015 
34 IGU, 2016. s. 9 
35 IGU, 2016. s.9 
36 IGU, 2016. s.4 
37 *”andre” inkluderer land med lavere import enn 2mt: Belgia, US, Jordan, Malaysia, Puerto Rico, Portugal, Pakistan, Dominikanske republikk, 
Nederland, Canada, Hellas, Litauen, Israel og Polen. 
38 Lloydslist.com, 20151 
39 Lloydslist.com, 20151 
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gradvis eksponert for høyere gasspriser da regionen som helhet går mer og mer bort i fra innenlandsk 

produksjon og mot større gassimport. International Energy Agency (IEA) anslår at regionens gassforbruk 

vil øke med nesten 2/3 deler, fra 117 mt i 2013 til 192 mt i 2040, hvor Indonesia vil stå for rundt halvdelen 

av denne økningen40. 

BNP For Asia Pacific regionen er forventet å holde seg i 2016. BNP veksten er forventet å være 4,6 % i 

2016 (4,7 % i 2015), mens det på verdensbasis er forventet å vise en beskjeden forbedring fra 3 % i 2015 

til 3.2 % i 2017 ved hjelp av gradvis styrket vekst i de avanserte økonomiene41. Dette underbygger LNG 

vekst, og med stadig større verdensfokus på miljø, vil økende anvendelse av LNG i fremtiden være 

realistisk.  

Prisen på gass varierer i forhold til regioner. Det er mest vanlig å skille mellom tre forskjellige indekser; US 

(Henry Hub), europeisk og japansk. Gassprisene drives av forskjellige dynamikker, hvor Henry Hub prisen 

er bestemt ut fra tilbud og etterspørsel for naturgass, og er derfor ikke knyttet opp mot oljepriser, slik 

som japansk, og til en viss grad europeisk gasspris er42. Det er en mindre forskjell mellom Henry Hub og 

europeisk indeks. Dette skyldes at LNG konkurrerer i pris med den mer konvensjonelle rørgassen som 

kommer fra Russland, som har en lavere transportkostnader enn LNG43. 

 

Figur 9 Utvikling i gasspriser etter region 

(Kilde: Knoema.com 2016, egen tilvirkning)                                                                                                                                                                             

                                                           
40 IEA, 2015. s.214 
41 DNB, 2016.s.2 
42 LW.com, 2012 
43 LW.com, 2012 
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Selv om indeksene drives av forskjellige dynamikker, kan man tydelig se at de har begynt å konvergere de 

seneste år, da flere faktorer har utøvd press på priser på verdensbasis44. Som følge av større hendelser 

som Fukushimakatastrofen i 2011 og økning i oljeprisen, steg også oljeindekserte gasspriser. Da oljeprisen 

begynte å falle i 2014, falt også de tradisjonelle oljeindekserte prisene i Europa og Asia. De oljepåvirkede 

gassindeksene har tre til seks måneder forsinkelse mot oljeprisen, noe som gjør at eksempelvis 

oljeprisfallet i 2014 først ga utslag i gassprisene i begynnelsen av 201545. Selv om asiatiske og europeiske 

gasspriser har konvergert i et relativt område rundt $5,5-$7,5/million Btu46, er fremdeles USAs gasspriser 

under $3/million Btu47. Det er derfor arbitragemuligheter ved transport og salg mellom kontinentene. 

Med store eksportvolumer fra USA til Asia i fremtiden, kan det tenkes at den japanske indeksprisen for 

LNG over tid vil bli presset videre nedover mot Henry Hubs indekspris48. Med lavere gasspriser, har vi sett 

en utvikling i fremvoksende land som nye importører på markedet, samt større gassetterspørsel i allerede 

LNG etablerte importland. En påvirkende faktor er at gasspriser nå er konkurransedyktig mot eksempelvis 

kull, som historisk sett har vært en billigere løsning for å skaffe energi. Tilgangen på gass fra andre 

regioner i verden gjør det dessuten lettere for myndighetene å godkjenne nye terminaler. 

Vi ønsker å gå dypere inn på forventningene til enkelte land vi mener vil ha en betydelig påvirkning for 

spesielt Asias utvikling. 

Kina 

Kina er fortsatt ikke den helt store LNG importøren. Gassforbruket i landet har økt fra 13,3 mt i 1995 til 

136,3 mt i 2014, men dette representerer ”kun” 6 % av landets totale energiforbruk i 2014. Da 

etterspørselen overgikk innenlandsk produksjon, begynte Kina i 2006 med import av LNG49. Utsiktene for 

etterspørselsvekst i Kina er større enn alle andre land i verden, da myndighetene har satt en ambisiøs 

vekstplan for bruken av LNG som energikilde. Landet importerte 19,8 mt i 2015, som er opp 0,02 mt fra 

201450. Landets fortsatte økonomiske ekspansjon fører til større behov for oppvarming av boliger samt at 

landets myndigheter vil bytte ut oljeprodukter brukt i industri- og transportsektoren både av klima- og 

luftkvalitetshensyn. Dette er noe av grunnen til at landet er avhengig av høyere priset LNG import enn de 

                                                           
44 IGU, 2016.s.14 
45 IGU, 2016.s.14 
46 British thermal unit: amerikansk måleenhet for energi 
47 Stokes,Spinks,Rogers, 2016.s.14 
48 LW.com, 2012 
49 Rogers, 2015.s.19 
50 IGU, 2016. s.10 
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selv klarer å produsere. IEA anslår en økning i forbruk fra 136,3 mt i 2014, til 228,3 mt i 2020 og omtrent 

427,7 mt i 204051. Kinas BNP vekst var 6,9 % i 2015, og det forventes en BNP vekst lik 6,4 % i 201652. 

Japan 

Japan er verdens største LNG importør og anses som et modent marked for gass. I 2014 var gassforbruket 

på 96 mt hvor kun 2,8 mt kom fra innenlandsk produksjon, resten LNG import53. Fukushimakatastrofen i 

mars 2011 førte til progressive nedleggelser av alle atomverk. I August 2015 ble energi produsert fra den 

første gjenåpningen av atomkraftverk, og regjeringen tar sikte på å gjenopprette flere atomkraftverk som 

vil tilby 20-22 % av Japans energiproduksjon innen 203054. Resultatet av dette kan tydelig ses i 2015, hvor 

«kun» 85,6 mt ble importert55. Denne utviklingen sammen med en moden utsikt for økonomisk vekst, gjør 

at det vil være naturlig å forutse et stødig fall i gassforbruk og dermed LNG import frem mot 2020. 

Gassetterspørselen vil falle tilbake fra de høye nivåene som ble skapt grunnet nedlukking av 

atomkraftverkene (rundt 94 mt i 2012 og 2013), før gassforbruket mest sannsynlig vil flate ut på rundt 72 

mt per år fra 2020 og fremover56. 

India 

Etter toppen i 2010, har Indias naturgassetterspørsel de seneste år blitt presset av lavere egenproduksjon 

enn forventet og relativt dyr importert LNG57. Etterspørselen for naturgass i 2014 ble tilfredsstilt med 23 

mt innenlandsk produksjon, samt 14 mt LNG import. Den indiske gassproduksjonen har falt grunnet 

uventede reservoarproblemer i det store gassfeltet KG-D6 og lavt tempo i utledning og utvikling som en 

konsekvens av lave regulerte priser betalt for innenlandsk produksjon. På etterspørselssiden kan ikke gass 

konkurrere med kull som strømkilde ved priser over $5/million Btu. Med fravær av høyere regulerte priser 

for å stimulere den innenlandske produksjonssektoren og oppfyllelse av rørgassimport prosjekter, vil India 

være avhengig av LNG import for å kunne møte sine gassbehov58. India har ledig kapasitet på sine LNG 

importterminaler og underutnyttede gassfyrverk. Gitt den forventede tilgjengeligheten av internasjonal 

LNG med lavere priser i nærmeste fremtid, er det gode utsikter for at import av LNG i landet vil øke.59 

                                                           
51 IEA, 2015. s.215 
52 DNB, 2016.s.2 
53 Rogers, 2015.s.17 
54 IEA, 2015. s.216 
55

 IGU, 2016. s.10 
56 IEA, 2015.s.216 
57 IEA, 2015. s.215 
58 Rogers, 2015.s.19 
59 IEA, 2015. s.216 
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Sør Korea  

Landet importerte 33,4 mt LNG i 2015, ned fra 37 mt i 2014. Dette var overraskende gitt landets vekst i 

gassforbruk etter resesjonen som gikk opp fra 25 mt i 200960. Store deler var fallet det siste år er en 

konsekvens av oppstart av flere atomreaktorer som var ute av drift i 2013. En mild 2013/2014 vinter kan 

også være en årsak. Fremtidig utvikling av LNG etterspørselsvekst er derfor usikker, men kan forventes 

stabil. 

Nye markeder  

I de kommende år, vil flere nye land begynne med import av LNG som følge av de lave gasspriser. Egypt 

var et av landene som i 2015 hadde bruk for ny energi, hvor import av LNG var løsningen61. Majoriteten av 

forventede nye LNG importører fortsetter å være i fremvoksende markeder. Colombia, Ghana, Panama, 

Filippinene og Uruguay har alle prosjekter i sene faser av utvikling. Videre har Bangladesh, Bahrain, Benin, 

Myanmar, Marokko og Ukraina alle planer om regassifiseringskapasitet i det lange løp62.  

 

Figur 10 Endring i importvolum fordelt på land 

(Kilde: IGU, 2016, egen tilvirkning) 

 

 

 

 

                                                           
60 Rogers, 2015.s.18 
61 Shippingwatch.dk, 2015 
62

 IGU, 2016. s.53 
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Tilbud – Eksport 

Ukonvensjonell gass vil stå for omtrent 60 % av økningen i gasstilførsel frem mot 2040 grunnet fortsatt 

vekst i USA, Canada og Australia i form av skifergass63. Når det kommer til konvensjonell gas, er det 

produsentene Iran, Turkmenistan, Irak og Qatar som leverer størst vekst i absolutte termer. 

17 land eksporterte LNG i 2015, noe som er ned fra 19 i 2014 grunnet suspensjon i eksport fra Angola og 

Egypt på grunn av reparasjonsarbeid og tap av råstoff64. Selv med fall i antall eksporterende land, startet 

flere prosjekter i løpet av året, noe som økte den totale LNG handelen. For tiende år på rad beholdt Qatar 

status som største LNG eksportør, ved å eksportere 77,8 mt til markedet, som er nærmere 1/3 av den 

globale tilførsel65. Australia og Malaysia som er verdens andre og tredje største eksportør nådde all-time 

high. Total handel i 2015 var på 244,8MT. Det forventes en vekst på 40 % fra 2015 til 201866.  

Australia 

Australia vil kunne stå for store deler av det økende eksportvolumet i 2016 og 201767. Queensland har nå 

fire LNG terminaler som potensielt kan kjøre med full kapasitet på samme tid. Sist ut er Australia Pacific 

LNG (APLNG) anlegget som annonserte sin første påbegynte operasjon med LNG last fra sitt anlegg  på 

Curtis Island den 11.01.1668. Både APLNG og Gladstone LNG (GLNG) er forventet å starte opp deres andre 

terminaler i første halvdel av 2016, som kan forlenge den globale tilførsel videre fremover. Australia har 

dessuten fordel med den geografiske nærheten til de store gassimportørene Japan, Sør Korea og Taiwan69 

På vestkysten har den første igangsettende lasten forlatt Chevron’s Gorgon LNG70. Dette vil avslutte den 

nåværende flåte av nye australske prosjekter. Chevron’s Wheatstone LNG er forventet å produsere sin 

første last i midten av 201771. Total produksjon fra QCLNG, GLNG, APLNG og Gorgon er 40,9 mtpa, som er 

over dobbelt av Australias tidligere eksportkapasitet.  

Australias eksport er forventet å øke fra dagens 29,4 mtpa til 83 mtpa innen 2017, noe som gjør at 

Australia kan gå forbi Qatar som verdens største LNG eksportør72. Konstruksjonsboomen i Australia ser 

                                                           
63 IEA, 2015. s.221 
64 IGU, 2016. s.7 
65 IGU, 2016. s.8 
66 DNB markets rapport, 2016 
67 DNB markets rapport, 2016 
68 Aplng.com, 2016 
69 DNB markets rapport, 2016 
70 Chrevron.com, 2016 
71 Chevronaustralia.com, 2016 
72 Lloydslist.com, 20151 
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dog ut til å gå mot slutten, da landet forbereder å entre en ny produksjonsfase. Landet har ikke hatt final 

investment decisions (FIDs) på noen av sine prosjekter siden 2012, noe som signaliserer begrenset 

konstruksjonsaktivitet for nye LNG anlegg over de neste årene73. Likevel vil landet kunne vise til økende 

eksportvolumer frem mot 2025 hvor nåværende prosjekter vil være operative.  

Nord Amerika  

USA har tidligere vært nettoimportør av gass, men etter den kjente skifergassrevolusjonen fra 2005 har 

dette på alvor endret landets gasspolitikk. Produksjonen av naturgass har økt kraftig i årene mellom 2008 

og 2014, noe som gjør at de i dag er selvforsynt med gass og går fra å være importører til eksportører med 

flere store eksportprosjekter på gang.  

Sabine Pass, Corpus Christi, Freeport, Dominion Cove Point og Cameron er amerikanske LNG prosjekter 

med 55,8MT eksportkapasitet som har mottatt FID og er under konstruksjon, mens flere forventes å 

oppnå FID innen kort tid74. Det er forventet at de to første terminaler i Cheniere’s Sabine Pass prosjektene 

vil være fullt operative i løpet av 2016, noe som tilsier et bidrag på 5,6 mt økning av eksport fra USA i 

201675. De andre prosjektene er forventet å være i drift innenfor to år76.   

Over de neste årene vil rundt 64 mt LNG komme fra USA, med Cheniere som vil stå for 31,5 mt. Fra 2018, 

vil USA kunne øke sin eksport med 19 mt, noe som gjør at de forbigår Australia i eksportvekst som på sin 

side vil stå for omtrent 10 mt77.   

Panamakanalen er under ekspansjon og arbeidet er forventet å stå ferdig i løpet av 2016. LNGCer har ikke 

tidligere kunnet benytte kanalen, men ved ekspansjon vil det bli mulig. Dette kan sørge for kortere 

avstand til Asia samt mindre kostnader brukt på drivstoff for LNGC. 

Midtøsten  

Gassproduksjonen i Midtøsten er anslått å ekspandere med mer enn 254 mt i de kommende tiår og 

resultere i rundt 652 mt i 2040. De største bidragene til vekst vil komme fra Qatar, Iran, Irak og Saudi 

Arabia, hvor sistnevnte er det eneste landet i regionen som mest sannsynlig kommer til å starte med 

                                                           
73 Adeosun, 2016.s.14 
74 Rogers, 2015.s.4 
75 DNB markets rapport, 2016 
76 ICIS, 2016.s.2 
77 DNB markets rapport, 2016 



 

30 | s i d e  
 

utnyttelse av sine skifergassressurser78. Dette vil gjenspeile en økende eksport av LNG, men hvor det er 

forventet at Qatar som dagens ledende eksportør vil holde seg til omtrent samme nivåer som i dag.  

Afrika 

Afrikas gassproduksjon får følge av Mozambik og Tanzania etter utvinning av Østafrikanske gassressurser. 

Etablerte produsenter på kontinentet er Nigeria og Algerie. Prisfallet på olje og gass siden 2014 har 

formørket utsiktene for rask utredning av Østafrikansk gass. Utviklingen av påbegynte LNG prosjekter er 

godt i gang, og vil kunne stå ferdig etter 202079 

Fremtidig utvikling   

Rundt 135 mtpa ny LNG kapasitet er under konstruksjon globalt med forventet oppstart innen 2019. Dette 

representerer en potensiell økning på rundt 52 % sammenlignet med produksjonsnivået i 201480. 

I 2015 var total handel lik 244,8 mt, og det forventes en økning på 11 % i 2016 som vi øke nivået til 271 

mt81. Australia vil stå for den største delen av dette økende volumet ved å eksportere rundt 17 mt. I USA 

forventes det at de to første terminaler i Cheniere’s Sabine Pass vil være fullt operative i løpet av 2016, 

noe som tilsier 5,6 mt. I resten av verden vil særlig Malaysiske og Indonesiske prosjekter sammen med 

Yemen, stå for en økning på rundt 6 mt. I 2017 forventes det en økning på 14 % gjennom fortsatt 

dominans i Australia som antas å medvirke med nye 2,6 mt, mens USA nok er klare til å bidra med rundt 

7,1 mt82. I 2018 forventes vekst fra USA med 17 mt og vil med det overgå bidraget fra Australia som vil 

være rundt 10 mt83. Totalt forventes det en økning på 10 % i 2018 som utgjør en total handel lik 340 mt. 

Videre er total handel estimert av DNB markets til å nå 415 mt i 2022. 

Bransjen har beveget seg mot kortere kontrakter over de siste tiår, som vises gjennom en økning på 

kortsiktige kontrakter som andel av totale kontrakter fra 5 % i 2000 til 29 % i 2014. Mange eksisterende 

kontrakter som inneholder et gjennomsnitt på 10 mt per år, er på vei ut mellom 2016 og 2020, noe som 

impliserer at andelen av kontrakter basert på spotvolumer vil fortsette å øke betraktelig. Dette er 

interessant da det kan lede til et mer fleksibelt og volatilt marked. 

                                                           
78 IEA, 2015. s.224 
79 IEA, 2015. s.226 
80 Lloydslist.com, 20151 
81 DNB markets rapport, 2016 
82 DNB markets rapport, 2016 
83 DNB markets rapport, 2016 
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I tiåret fremover vil naturgass ha en økende og viktig rolle for å møte verdens energietterspørsel. 

Etterspørselen etter LNG vil fortsette å vokse i det lange løp grunnet sitt brede bruksområde som drivstoff 

for kraftproduksjon, industri og handel. Det langsiktige potensialet i LNG bransjen er tydelig da enorme 

reserver av naturgass i fjerne regioner som Øst-Afrika representerer betydelige LNG muligheter for 

fremtiden84. 

7.1.1.2 Tilbud – Verdensflåten og nybygg 

LNGC 

I følge Lloyd’s List Intelligence data var den totale aktive LNGC flåten i februar 2016 på 420 skip85, mens 

ordreboken var på 134 skip. 

 

Figur 11 LNGC rater og leverte skip 

(Kilde: IGU 2015, s. 40) 

Dagens fraktmarked for LNGCer er meget lavt, og man ser rater helt nede på $27.000 per dag. Den 

forventede økningen i produksjon på verdensbasis, særlig fra Australia og USA, gjør at det vil bli økt behov 

for transport og det er derfor forventet at ratene skal stige til over $30.000 i løpet av 201686.  
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FSRU 

 

Tabell 2 Status for FSRU flåten 

(Kilde: IGU 2016, SEB 2016, Höegh LNG Q4 2015 presentation, egen tilvirkning) 

I dag er det 25 operasjonelle FSRU skip i verden. I ordreboken ligger seks skip, alle med levering innen 

2018. Flåten har vokst betraktelig de seneste år, og bare i 2014 kom det fem nye FSRUer på markedet87. 

Som det kan ses fra tabell 2, er det i dag seks virksomheter som opererer FSRUer, men det er kun Höegh, 

Golar LNG og Excelerate Energy som per i dag drifter mer enn èt skip. 

 

Figur 12 Status for verdens FSRU flåte 

(Kilde: SEB 2016, Höegh LNG Q4 2015 presentation, egen tilvirkning) 

Alle skipene til Höegh er nye og moderne, og de besitter dermed den mest moderne flåten på markedet. 

Excelerate Energy har verdens største operative FSRU flåte med sine ni skip. Selskapet har sitt 

hovedkontor i Houston, Texas, og er privateid av den amerikanske milliardær, George Kaiser. Selv med 
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den største FSRU flåten i verden, er dog alle deres skip såkalte førstegenerasjons FSRUer. Disse har noe 

lavere regassifiseringskapasitet, lavere lagringskapasitet og er mindre effektive enn moderne FSRU skip88. I 

tillegg skal det nevnes at to av Excelerates ni FSRUer for øyeblikket ikke er på kontrakt og fungerer som 

LNGCer.  

Golar LNG stammer opprinnelig fra Gotaas-Larsen Shipping Corporation som ble etablert i 1946 og 

selskapet er i dag registrert på Bermuda og siden 2002 registrert på NASDAQ. Golar har syv skip i drift, 

hvorav fire av dem er konverterte skip som tidligere har fungert som LNGCer. Konverterte skip har noen 

av de samme bakdelene som første generasjons FSRUer, i tillegg til at de har kortere forventet levetid og 

typisk krever større grad av vedlikehold.  

Av de nyeste konkurrentene på FSRU markedet er norske BW Gas og japanske MOL som har ett operativt 

skip hver. BW Gas har i tillegg en FSRU til bestilling med levering i 2016. Det eneste skipet til BW Gas 

produserer forøvrig side om side med Höegh Gallant i Egypt. 

Exmar er en konkurrent som administrerer alle FSRU skipene til Excelerate Energy og OLT Offshore. De har 

også et joint venture samarbeid med Excelerate på fire av deres FSRUer, og har en bestilling på en barge-

based FSRU (25.000 m3) med levering i løpet av 2016. Slike FSRUer er langt mindre enn andre, og 

konkurrerer ikke på samme vilkår som den resterende verdensflåten.  OLT Offshore har et FSRU skip, 

mens Gazprom har et på bestilling. Disse er bygget for bruk til egne gassprosjekter og er dermed ikke i 

direkte konkurranse om kontrakter som de andre aktørene i bransjen. 

Når ratene i LNGC markedet er lave, ser mange skipseiere muligheten for å konvertere disse skipene til 

FSRUer. Fra figur 12 kan man se at dette er en mulighet både Golar og OLT offshore har benyttet seg av. 

Selv om FSRU bransjen i seg selv anses som lukrativt er det både tekniske og økonomiske risikoer ved slike 

ombygde FSRUer. Høyere driftskostnader samt større risiko for tekniske operasjonelle problemer enn 

originalbygde FSRUer er noen av utfordringene. Utover dette må LNGCer ifølge SOLAS89 i tørrdock hvert 

femte år for inspeksjon og vedlikehold, mens FSRUer kan være operasjonelle i hele kontraktsperioder90. 

 

                                                           
88 World Gas Conference, 2015. s. 6 
89 * The International Convention for the Safety of Life at Sea 
90 Fairplay.ihs.com, 2015 
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Tilgangen på nye FSRU prosjekter  

Som vi har argumentert for tidligere forventes verdenshandelen av LNG å øke fra dagens nivåer på rundt 

240 mt per år til over 400 mt per år i 2022. Fordelene ved FSRUer gjør at det antas at deler av den nye 

importen vil bli gjort via slike løsninger. Administrerende direktør i Höegh Sveinung J.S. Støhle uttalte i 

februar 2015, 

“Höegh LNG has identified around 30 potential FSRU projects world-wide and over the next five years we 

expect an average of two to four FSRU contracts to be signed per year.”91 

Vi har funnet 29 potensielle prosjekter i verden som vist i tabell 3. 

 

Tabell 3 Potensielle FSRU prosjekter 

(Kilde: portofklaipeda.it, egen tilvirkning) 

Det er stor sannsynlighet for at mange av prosjektene ikke blir gjennomført, eller velger andre løsninger 

enn å chartre en FSRU. Det kan for eksempel være å bruke et landbasert anlegg, eller selv å utvikle sine 

egne FSRU løsninger. Ved beregning av den fremtidige FSRU flåten og tildelingen av nye prosjekter er det 

også viktig å være oppmerksom på at prosjektutsettelser er en del av hverdagen i FSRU segmentet, da 

mange parter skal gå gjennom store byråkratiske prosesser for at prosjektene skal iverksettes92. Likevel er 

differansen mellom potensielle FSRU prosjekter og nybygg uten kontrakt stor, noe som peker mot et 

attraktivt FSRU marked de kommende år. Fordi flåten av FSRUer er såpass ny og går på lange kontrakter, 

antar vi at ingen skip går til skraping de nærmeste år. 
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7.1.1.3 Oppsummering av The shipping market model 

Modellen ser på fem faktorer på tilbud- og etterspørselssiden, hvor vi har fokusert på de faktorene som vi 

mener best beskriver makromiljøet FSRU og LNGC segmentet opererer i. Ny eksportkapasitet er estimert 

til å bidra med omkring 135 mtpa innen 2019, noe som er en økning på 52 % i forhold til 2014-nivåer. Det 

er særlig Australia og USA som bidrar med økt eksportkapasitet, hvorav mye av dette vil komme fra 

ukonvensjonell gass i form av skifergass. Vi legger til grunn et eksportvolum på omkring 415 mtpa i 2022, 

opp 70 % fra dagens nivå.   

Fall i gasspriser har gjort at flere land ser på muligheten for å importere gass. I 2015 var det 33 land som 

importerte LNG, hvorav fire av disse var nye på markedet i 2015. Det er fortsatt asiatiske land som er de 

største importørene og i 2015 gikk 75 % av importen til Asia. Det er ventet at importen vil opprettholdes 

selv om regionens største importører, Japan og Sør-Korea, i stor grad tyr til rør- og atomkraft for å dekke 

sitt energibehov. De seneste år har man sett at importører foretrekker mer fleksibilitet og kortere 

kontrakter, noe som i praksis impliserer et mer utbredt spotmarked. 

I dag ser man en stor LNGC flåte med en tilhørende stor ordrebok. Overkapasiteten på frakt har lagt press 

på LNGC ratene, og man har sett rater helt nede i $27.000 per dag. FSRU segmentet har en verdensflåte 

på 25 operative skip og en ordrebok på seks skip. Av skipene i FSRU ordreboken er det kun tre skip som 

ikke har kontrakt og konkurrerer på samme grunnlag. Vi har identifisert 29 potensielle FSRU prosjekter, og 

selv om det er lite sannsynlig at alle blir gjennomført, er differansen mellom potensielle prosjekter og 

nybygg uten kontrakt stor.  

7.1.2 PETEL 

PESTEL er et kjent rammeverk innen strategisk analyse av selskapers eksterne forhold. Modellen brukes 

for å kartlegge og kategorisere muligheter og trusler. PESTEL er et akronym for de engelske ordene av 

politisk, økonomisk, sosiologisk, teknologisk, miljømessig og juridisk. På denne måten skaper modellen en 

omfattende liste av påvirkninger på spesifikke strategier93. For ledelser er det viktig å analysere hvordan 

disse faktorene endrer seg, for å skape et bilde av hvordan det påvirker deres organisasjon94. Mange av 

disse faktorene er linket sammen og på den måte kunne påvirke hverandre.  

                                                           
93 Johnson, Whittington & Scholes, 2012. s. 21 
94 Johnson, Whittington & Scholes, 2012. s. 21 
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Det er viktig å identifisere nøkkelfaktorene for endringer som er de eksterne faktorer som er sannsynlige å 

ha høy innvirkning på strategi. Dette hjelper ledelsen å fokusere på de faktorer som er viktigst og som de 

må gå mer i dybden på95. Vi vil derfor se på de faktorer vi mener kan ha størst innvirkning på bransjen 

Höegh opererer i, og vil derfor ikke inndra det sosiologiske aspekt. 

7.1.2.1 Politisk 

I shippingbransjen opererer selskapene på global basis, noe som gjør at det er flere myndigheter å 

forholde seg til. Bransjen er kapitalintensiv og krever store investeringer for utbygging av infrastruktur. 

Dette medfører at LNG prosjekter er utfordrende prosesser. Utvinning av naturgass blir i høy grad regulert 

gjennom utvinningstillatelser fra myndigheter. På etterspørselssiden innføres det tiltak for endring i 

importprofilen ut fra landenes fokus på energikilder. Utslippspolitikken i verden er også styrt av 

myndigheter, hvor blant annet Kina har iverksatt en plan om at 10 % av totalt energiforbruk skal komme 

fra naturgass innen 2020. 

7.1.2.2 Økonomisk 

Den økonomiske veksten globalt er estimert til 3,1 % i 2015 og prognosen for 2016 tilsier en vekst på 3,4 

% og i 3,6 % i 2017. I nærmeste fremtid er det med andre ord forventet relativt lav men stabil vekst.   

På grunn av store forretningstransaksjoner i utenlandsk valuta, vil valutakursendringer ha stor betydning 

på resultater i bransjen. Slike endringer er vanskelig å forutse, men selskaper har stor sikringsaktivitet 

gjennom finansielle instrumenter, og vil på denne måten diversifisere risikoen rundt volatiliteten i 

valutakurser. 

Regjeringen i Norge har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge som er innrettet mot at 

konsumprisene over tid skal vokse med nær 2,5 prosent årlig. I en undersøkelse gjort av PwC i 2015, 

svarte den største andelen at de ville anvendt en inflasjon på 2,5 %, men nesten like stor andel mente at 2 

% ville være mer korrekt å anvende96. Selv mener vi at det er viktig å se til andre land i Europa som 

benytter et inflasjonsmål på 2 %, og velger derfor i verdsettelsen å anvende en langsiktig 

inflasjonsforventning lik 2 %. 

                                                           
95 Johnson, Whittington & Scholes, 2012. s.22 
96 PWC, 2015.s.13 
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7.1.2.3 Teknologisk 

LNGC har eksistert i flere tiår, men utviklingen av FLNG og FSRU segmentene har stort sett skjedd det 

seneste tiår. LNG bransjen er i en vekstperiode med gode framtidsutsikter, noe som også fører med seg 

innovasjon og ny skipsdesign. Alle områder innenfor skipsdesign blir evaluert og man er hele tiden på 

utkikk etter mulige forbedringer97. FSRU fartøyene har vært i stadig utvikling, noe som har medført høyere 

regassifiseringskapasitet og lavere boil-off. En fordel ved en moderne flåte er at man besitter skipene med 

høyest kapasitet og som er mest effektive, som igjen fører til at man kan kreve høye rater. Ser man på 

fremtiden er faren at det blir utviklet skip med nyere og mer effektiv teknologi, noe som vil føre til at 

eksiterende skip blir mindre attraktive.  

En forandring som er skjedd de seneste år er utviklingen av Tri-Fuel Diesel Electric Propulsion (TFDE) 

motorer i stedet for steam-turbin-motorer. Excelerate bygde opp sin FSRU flåte mellom 2005 og 2009, 

hvor alle skipene har steam-turbin-motorer. I dag er alle ordrer på FSRUer med TFDE-motorer, noe som 

kan indikere at Excelerate sin FSRU flåte allerede blir sett på som mindre konkurransedyktig i forhold til 

nyere FSRUer.  

Det må forventes at teknologien innenfor LNG sektorer vil utvikle seg enda mer i fremtiden. Et stigende 

behov for LNG og videreutvikling av verdens FSRU flåte vil tiltrekke seg nye aktører, noe som gir insentiver 

til å utvikle nyere og mer effektiv teknologi. 

7.1.2.4 Miljømessig 

Det har vært stort fokus på miljø i verden de seneste år. Forurensende og miljøfiendtlige bransjer får 

dårligere rykte og står overfor en større trussel enn bransjer som anses til å bidra positivt til miljøet. Om 

frakt av LNG og FSRU bidrar positivt eller negativt miljømessig er diskutabelt. Svaret er helt avhengig av 

hvilke deler av verdikjeden man ser på, og hvordan man vektlegger dette. Shippingbransjen er kjent for å 

være en svært miljøfiendtlig bransje. Skipsverftene som bygger de massive FSRU- og LNGC skipene er 

kjent for å være miljøverstinger, da det skapes store mengder avfallsprodukter og krever enorme 

mengder energi og råvarer. Likevel anses LNG bransjen å være et positivt bidrag i miljøkampen. Det er 

fordi sluttproduktet av LNG i stor grad er elektrisitet. Mange steder i verden blir strøm produsert med kull 

som råvare. Ved bruk av LNG fremfor kull, vil utslippene av karbondioksid halveres98. Kina sin energimiks 

                                                           
97 Hatzigrigoris, Gilmore, Spertos, 2015.s.10 
98 LNGfacts.org, 2016 
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består av ca. 64 % kull, mens LNG kun står for omkring 6 %99. Selv om LNG ikke er en fornybar ressurs, 

anses LNG som et positivt bidrag da det er et mer miljøvennlig substitutt til kull i elektrisitetsproduksjon. 

Som et annet eksempel kan man se på LNG som drivstoff på skip. Dette blir sett på som et stort potensiale 

for den fremtidige shippingindustri, mye grunnet større grad av miljøreguleringer fra IMO100. I forhold til 

motorer som bruker tungolje vil motorer som bruker LNG medføre opp til 20 % lavere CO2 utslipp, 90 % 

reduksjon i NOx, 100 % reduksjon i SOx og 99 % reduksjon i PM101. I tillegg trenger motorene langt mindre 

vedlikehold da de er mer rentbrennende. DNV GL forventer at det innen 2020 er blitt levert 1000 skip med 

LNG-motorer, i tillegg til 600-700 skip som er blitt omgjort til å kunne bruke LNG som drivstoff. De 

estimerer at etter 2020 vil 30 % av alle nye ordrer på skip være på skip med LNG som brennstoff102. Da 

LNG er et miljøvennlig substitutt til andre energikilder, mener vi denne faktoren vil være med å påvirke 

fremtidens LNG bransje positivt. 

7.1.2.5 Juridisk 

Da en FSRU ligger fastankret i en havn, men samtidig fungerer som en fast installasjon, er det mange 

tillatelser som skal godkjennes før man setter FSRUen i drift. Lisenser som trengs kan blant annet være 

tilknyttet miljø, maritim drift, gassprosessering, ansettelser, og generell virksomhetslisens103.  Etablering 

av landbaserte regassifiseringsterminaler er dog mer omfattende, da det krever store inngrep i 

landområder og ofte krever nyutbygging av infrastruktur. Vi anser derfor at FSRU skip har en fordel i 

forhold til landbaserte terminaler når det kommer til reguleringer og lisenser.  

7.1.2.6 Oppsummering av PETEL 

Prosjekter i LNG bransjen er ofte utfordrende da det kreves store ressurser og det er mange myndigheter 

å forholde seg til. For å utvinne naturgass kreves det typisk utvinningstillatelser. Politiske myndigheter kan 

også spille inn på etterspørsel, da de ofte legger planer for et lands energimiks. LNG bransjen er global og 

pengetransaksjoner er ofte i utenlandsk valuta. Aktører i bransjen anvender dog i stor grad finansielle 

instrumenter for å sikre seg mot et volatilt valutamarked. FSRU og FLNG segmentene er utviklet i løpet av 

det seneste tiår. I en bransje med gode framtidsutsikter og stort vekstpotensial er teknologien i stadig 

                                                           
99 Li, 2015 
100 * International Maritime Organization 
101 IGU, 2015. s.59, *NOx =Nitrogenoksid, SOx =Sulfatoksid, PM = svevestøv 
102 IGU, 2015. s.59 
103 Hellenicshippingnews.com, 2015 
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utvikling, og man må anta at dette også er gjeldene i fremtiden. Man ser et eksempel på teknologisk 

utvikling på Excelerate sin omkring ti år gamle førstegenerasjons FSRU flåte, som allerede anses som 

mindre konkurransedyktig. Om LNG bransjen er et positivt eller negativt bidrag til miljøet avhenger av 

hvilke deler av verdikjeden man ser på. Fordi LNG i stor grad blir brukt til elektrisitetsproduksjon, og er 

langt mer miljøvennlig enn kull, anses LNG som et positivt bidrag i miljøkampen. Det er mindre 

omfattende å etablere FSRU løsninger enn landbaserte løsninger, noe som gir FSRU segmentet en fordel 

når det gjelder godkjenninger, lisenser og liknende.  

7.2 Bransjeanalyse  

I the shipping market model og PETEL så vi på hvordan krefter i makro-miljøet kan påvirke en 

organisasjons strategi. Disse faktorene har dog en tendens til å bli litt overfladiske i et mer nærliggende 

miljø gjennom endringer i de konkurransemessige kreftene omliggende organisasjoner104. Et viktig aspekt 

for de fleste organisasjoner vil være konkurranse innen deres bransje. En bransje er en gruppe selskaper 

som produserer produkter eller tjenester som i hovedsak er like105. Vi vil gjennom en bransjeanalyse 

vurdere lønnsomheten i bransjen Höegh operer i, samt hvor vanskelig det vil være for aktører å tilegne 

seg disse verdier. 

7.2.1 Porters Five Forces 

Porters five forces hjelper å identifisere attraktiviteten i en bransje i form av fem konkurransekrefter; 

inngangsbarrierer, kundenes forhandlingsposisjon, leverandørenes forhandlingsposisjon, trussel fra 

substitutter og rivalisering blant konkurrenter106.  For Porter, er en attraktiv industristruktur en som tilbyr 

stort profittpotensiale. Hans essensielle budskap er at der hvor de fem kreftene er høye, er bransjen ikke 

attraktiv å konkurrere i, da det vil være for stor konkurranse og for mye press til å tillate profitt107. Da 

FSRU og LNGC er forskjellige i sin natur, vil vi ved gjennomgang av de fem konkurransekrefter skille 

mellom de to segmenter hvor dette er naturlig.   

                                                           
104 Johnson, Whittington & Scholes, 2012. s. 25 
105 Porter, 1998.s.5 
106 Johnson, Whittington & Scholes, 2012. s. 25 
107 Johnson, Whittington & Scholes, 2012. s. 25 
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Figur 13 Porters five forces 

(Kilde: Porter, Egen tilvirkning) 

7.2.1.1 Inngangsbarrierer 

Det er igjennom shipping market modellen vist tydelige tegn på at LNG handelen er stigende og flere land 

ønsker å importere LNG. For mange gassaktører er FSRUer en god løsning fremfor landbaserte løsninger, 

og derfor er også etterspørselen og lønnsomheten i FSRU markedet etter våre vurderinger stor. Som man 

har sett i løpet av de siste årene fortsetter eksisterende aktører å legge inn ordrer på nye skip, samt at 

man ser nye konkurrenter komme til. Årsaken til fortsatte bestillinger grunner i forventet økonomisk 

lønnsomhet og et umettet markedet. Det  er adgangbarrierene som avgjør hvem som får ta del i dette.   

Hvis man vil lånefinansiere en skipsinvestering krever banker som oftest at skipet har kontrakt før lånet 

blir godkjent. Siden skipsutbyggere også krever sikkerhet for betaling av nybygg  vil det være vanskelig for 

nye aktører uten tilstrekkelig egenkapital å etablere seg i markedet. Likevel er det fullt mulig for store 

aktører å få til, noe man de seneste år har sett med BW Gas. Adgangsbarrierene gjelder ikke bare 

økonomiske forhold men også teknisk kompetanse og erfaring. For at en FSRU operatør skal få tildelt 

kontrakt er det viktig for kunden at driften har så høy effektivitet som mulig, noe som krever erfaring og 

innsikt i den tekniske utførelsen av arbeidet. Det er relativt få skipsutbyggere, Samsung, Hyundai, 

Deawoo, som har mulighet til å bygge FSRUer. Derfor vil plass på verftene kunne være en utfordring for 

nye aktører, særlig hvis man ikke tidligere har en historie med dem. 

Det finnes mange store etablerte aktører innen LNG bransjen og andre nærliggende bransjer som ikke er 

involvert i FSRU segmentet. For denne type virksomheter vil det være relativt enkelt å skaffe seg de 

intellektuelle- og kapitalmessige ressursene som kreves for å etablere seg i markedet. For virksomheter 
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som allerede driver innen LNGC er en inngang til bransjen mulig ved å konvertere eksisterende LNGCer til 

FSRUer, noe som krever betydelig lavere capex enn originalbygde FSRUer. Vi anser på bakgrunn av dette 

adgangsbarrierene som lave både i FSRU og LNGC segmentet. 

7.2.1.2 Kundenes forhandlingsposisjon 

Kundene i FSRU segmentet er typisk store, gjerne statseide, gass- og elektrisitetselskaper som importerer 

LNG for å produsere strøm. FSRUene er ofte på lange kontrakter og er spesialtilpasset lokasjonen hvor de 

er i drift, noe som kan gjøre det dyrt for kundene å bytte leverandør. Siden kundene innenfor gass- og 

energisektoren er store selskaper, har de ofte de finansielle ressursene som skal til for å selv gjøre 

investeringer som konkurranseutsetter den eksisterende bransjen. Man har allerede sett dette med 

Gazprom og OLT Offshore, som selv har bygd FSRUer til bruk i egne prosjekter. Vi anser det som lite trolig 

at mange aktører ønsker å ta del i hele LNG verdikjeden, fra produksjon til distribusjon, og heller overlater 

FSRU virksomheten til spesialiserte aktører. I tillegg er det kundens beslutning om det skal hyres en FSRU 

eller om det skal investeres i et landbasert anlegg. Begge løsningene har sine fordeler, og for noen 

prosjekter bruker kunden sin makt til å bestemme at man ikke skal bruke FSRU løsninger eller at man kun 

skal benytte FSRU som midlertidig løsning i påvente av etablering av terminaler på land.   

Det er i første omgang tilbud og etterspørsel som styrer maktforholdet mellom kunden og 

shippingselskapene. LNGC segmentet har en mye større flåtestørrelse og kundene er mange da det 

innebefatter alle gasselskaper som har behov for skip til befraktning av gass.  Avtalene om frakt av LNG 

har historisk vært på lange kontrakter. Dette er fordi kunder ønsker å motta gass med stabile intervaller, 

samtidig som gassprodusentene ønske å selge gassen så fort den er produsert. De seneste år har man sett 

at kontrakter får noe kortere lengde enn tidligere, noe som kan øke kontraktsfordelingsfrekvensen og 

dermed kundenes forhandlingsposisjon. Vi konkluderer med at kundenes forhandlingsposisjon er sterk i 

LNGC segmentet, men moderat i FSRU segmentet grunnet få aktører.   

7.2.1.3 Leverandørenes forhandlingsposisjon 

I markeder hvor leverandørene er få men store vil  deres forhandlingsmakt typisk være stor. Dette gjør at 

de kan kreve høyere priser for sine tjenester og dermed påvirke lønnsomheten i bransjen. Den største 

leverandøren både til LNGC og FSRU er verftene som bygger skipene. Tabell 4 viser skipsverftenes 

fordeling av LNGC og FSRU ordreboken i starten av 2016. 
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Tabell 4 FSRU og LNGC ordrebok 

(Kilde: IGU 2016, s. 81-85, egen tilvirkning) 

Det er kun tre verft som har teknologien og kompetansen til å bygge de kompliserte FSRU skipene, nemlig 

de Sørkoreanske verftene Hyundai Heavy Industries (HHI), Samsung Heavy Industries (SHI) og Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Noen andre verft har kompetanse til å bygge LNGCer, men ut 

fra tabellen ser man at 90 av 134 LNGC ordrer er hos et av «de tre store» skipsutbyggerne. 

Mange bestillinger og relativt få verft er med på å gi god posisjon i forhandlinger med shippingselskapene. 

Det kan tenkes at flere av de andre verftene vil forsøke å ta opp konkurransen ved å tilby bygging av 

FSRUer. Motargumentet for dette er at adgangsbarrierene for verftene kan være høye i det de velger å 

legge om sitt strategiske fokus til et nytt marked. I tillegg har shippingselskapene ofte gode 

tilknytningsbånd og opsjonsavtaler med verftene de tidligere har brukt. Økende etterspørsel etter skip har 

presset kapasiteten til skipsverftene, noe som taler for at leverandørene har høy makt. Likevel opereres 

det med opsjoner på nybygg, og vi ser tegn på at flere av skipsverftene fokuserer mer mot FSRU 

segmentet, noe som skaper større konkurranse internt i verftsindustrien. Vi konkluderer på bakgrunn av 

dette at trusselen fra leverandørene er noe større for FSRU- enn LNGC segmentet, men anser den i begge 

tilfeller som moderat. 

7.2.1.4 Trussel fra substitutter 

Tidligere da FSRUer ikke eksisterte ble all regassifisering av LNG foretatt av terminaler på land. De seneste 

år har det mest nærliggende substituttet, landbaserte terminaler dog blitt sterkt konkurranseutsatt. Flere 

land benytter seg i dag  av muligheten til å omgjøre LNG til gass ved offshorebaserte løsninger, her særlig 

nyetablerte markeder. Eksempler på slike markeder er Lampung LNG i Indonesia og Klaipeda LNG i 
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Litauen, som begge startet i 2014. Ved utgangen av 2014 hadde 16 aktive FSRUer en kapasitet på 54 

mtpa108. 

 

Figur 14 Fordeling av land med FSRU og landbaserte importterminaler 

 (Kilde: IGU 2016, s. 51) 

Landbaserte terminaler blir stadig utviklet, særlig i etablerte LNG markeder. Samtidig er FSRU blitt den 

vanligste måten for land å etablere seg som LNG importører. I 2015 etablerte både Egypt, Jordan og 

Pakistan seg på LNG markedet, alle ved hjelp av FSRU løsninger. 14 av 33 LNG importerende land 

anvender nå FSRU løsninger, hvor fem av disse 14 landene har landbaserte anlegg i tillegg. Flere land har 

annonsert planer om å entre LNG markedet ved bruk av FSRU løsninger i 2016 og 2017, heriblant 

Colombia, Ghana, Bangladesh, Benin og Uruguay109 

Prisen for FSRU skip ligger typisk på $250-300 millioner med leveringstid på to til tre år, mens landbaserte 

anlegg kan koste fra $350-1000 millioner og tar fem til syv år å bygge110. Kostnadsaspektet er derfor 

meget viktig for potensielle LNG importører, da CAPEX typisk er mye lavere fordi FSRUer som oftest er 

chartret fra en tredjepart. 

FSRU løsninger reduserer behovet for å konstruere vesentlige fasiliteter på land, noe som gir en stor 

fleksibilitet hvor det er knapt med plass eller det ikke finnes passende havner for landanlegg. I tillegg kan 

FSRUer ved hjelp av ankerløsninger bli ankret langt til havs hvor gassen mottas via undervannsrør. Til 

forskjell fra landbaserte anlegg som krever store inngrep i natur og infrastruktur tar det kortere tid for 

FSRU prosjekter å få godkjennelser fra myndigheter da de opererer til havs eller ankret til en havn111. 

                                                           
108 IGU 2015, s. 52 
109 IGU 2016. s. 51 
110 Höegh LNG Natural gas conference Jakarta, 2011.s.6 
111 IGU, 2016. s.51 
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Selv om FSRU er den foretrukne løsningen for å etablere seg som LNG importør har Kroatia, Panama og 

Marokko planer om å etablere seg på markedet ved bruk av landbaserte anlegg for å få på plass en mer 

permanent løsning for gassimport.  

Flytende terminaler har større driftsmessige risikoer enn landbaserte anlegg, heriblant skipets ytelse, 

store sjøer, metrologiske forhold og potensielt lengre nedetid. FSRUer har også begrensninger med 

hensyn til både lagrings- og regassifiseringskapasitet i forhold til landbaserte anlegg. Dette gir 

begrensinger i importkapasitet og kan potensielt føre til kø og dødtid for importører som krever store 

kvantum. Selv om investeringene ved bruk av FSRUer er vesentlig lavere enn ved landbaserte løsninger 

kan de operasjonelle kostnadene være større da de er chartret fra en tredjepart som også krever en mark-

up for sine tjenester112. Det blir sett på som en fare for FSRU segmentet at noen land bare har behov for 

denne type løsninger i en begrenset periode da de kun har et midlertidig behov for gass eller at de på 

lengre sikt vil etablere landbaserte anlegg113. Tabell 5 viser LNG importørens fordeler  ved både FSRUer og 

landbaserte terminaler.  

 

Tabell 5 Fordeler ved FSRU og landbaserte terminaler 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Det er altså en rekke fordeler og ulemper ved begge løsninger.  Utsikten for FSRU segmentet er god, men 

det er samtidig vesentlig konkurranse fra substituerende produkter. Vi anser på bakgrunn av dette 

trusselen fra substitutter som moderat. 

Når det gjelder LNGC segmentet er hovedsubstituttet frakt av naturgass gjennom rørledninger. Dersom 

avstandene er korte vil frakt av LNG gjennom rørledninger være det mest kostnadseffektive. I tilfeller hvor 

                                                           
112 IGU, 2016. s.51 
113 Eia.gov, 2015 
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gassfeltene og markedene er nære, vil derfor rørledninger være et naturlig alternativ. Frakt av naturgass 

gjennom rørledninger over store avstander vil på en annen side være uhensiktsmessig både teknisk og 

økonomisk. For lengre avstander med sjøforbindelse vil frakt med skip være mest kostnadseffektivt. Selv 

om rørledninger er et teoretisk substitutt til LNGC, vil det for de fleste strekninger kun være èt reelt 

alternativ. Derfor er trusselen fra dette substituttet å anse som lav. 

7.2.1.5 Rivalisering blant konkurrenter 

I et «perfekt marked» ville all profitt bli absorbert av konkurranse. I den virkelige verden vil selv markeder 

som er relativt effisiente ha muligheter for lønnsomhet, hvor noen selskaper vil kunne ha en fordel 

overfor andre. En slik fordel kan være midlertidig eller vedvarende. Det er flere faktorer som spiller inn på 

rivaliseringsintensiteten i en bransje, heriblant bransjevekst, kapitalintensivitet, utgangbarrierer og 

differensiering. 

Som beskrevet i the shipping market model, består FSRU segmentet av relativt få antall aktører, hvor de 

definitivt største er Höegh, Golar LNG og Excelerate Energy. De seneste år har dog flere aktører etablert 

seg i bransjen, noe som taler for økt konkurranseintensitet. På en annen side antas det økt volum av LNG 

på markedet de kommende år, noe gjør at aktørene kan vokse uten å «stjele» markedsandeler fra sine 

konkurrenter. I bransjer hvor virksomhetene tilbyr lite differensierte produkter og tjenester vil 

rivaliseringen øke. FSRU aktører har en viss grad av differensiering i sin virksomhet, da de fleste også 

opererer i LNGC segmentet. 

Innen LNGC segmentet finnes det  mange både små og store aktører, noe som taler for høyere rivalisering. 

Per i dag ser man en overkapasitet i LNGC segmentet. Historien har vist at shippingselskaper vil akseptere 

rater under break-even-rater, noe som kan skape enda større intern rivalisering dersom ratene fortsetter 

å falle. Det er også sannsynlig med enda større grad av rivalisering i fremtiden, da  man ser at markedet 

beveger seg mot kortere kontrakter og  at flere LNGCer opererer i spotmarkedet. 

Det er vesentlig for aktørene å ha et høyt kostnads- og inntektsfokus da LNG bransjen er meget 

kapitalintensiv. Aktørene har mye kapital bundet opp i anleggsaktiver, som kan medføre store 

transaksjonskostnader og risiko for betydelige tap dersom man vil forlate bransjen. 



 

46 | s i d e  
 

På bakgrunn av ovenstående anser vi rivaliseringen i LNGC segmentet som stor, men i FSRU segmentet 

som lav. Vi ser det dog som meget sannsynlig at flere nye aktører vil etablere seg i FSRU bransjen de 

kommende år, noe som gjør at vi tror rivaliseringsintensiteten på lang sikt kan bli stor. 

7.2.1.6 Oppsummering av trusselbildet 

Gjennom Porters five forces har vi skapt oss et bilde av bransjen Höegh opererer i. Det finnes i dag lav 

rivalisering i FSRU segmentet, men vi tror flere konkurrenter vil komme til i fremtiden, noe som kan legge 

press på aktørenes inntjening. LNGC segmentet er på en annen side allerede presset av rivalisering, men 

kan se til lav trussel fra substitutter grunnet tekniske og økonomiske fordeler fremfor rørledninger. I figur 

15 har kan man se en oppsummering av trusselbildet innenfor LNGC- og FSRU segmentet.  

 

Figur 15 Trusselbildet for FSRU og LNGC 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

7.3 Intern analyse  

Ved en virksomhets ressurser forstås hele spekteret av virksomhetens styrker, fra dens 

produksjonsprosesser og teknologier til mer immaterielle karakteristika slik som varemerker, omdømme 

og personlige relasjoner. Vi ønsker å belyse de mest sentrale og unike ressurser som kan skaffe 

virksomheten konkurransemessige fordeler. 

SVIMA er utarbeidet av Jacobsen & Lien, basert på Jay Barneys (1991) «VRIN», som er fem nøkkelkriterier 

som ressurser blir målt opp i mot for å se på om de kan skape konkurransemessige fordeler for 

virksomheten.  For å skape et varig konkurransefortrinn, bør disse ressursene bestå SVIMA rammeverket. 

Nøkkelkriteriene er sjeldenhet, viktighet, ikke- imiterbar, mobiliserbar og approprierbar. Graden av 
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oppnåelse av SVIMA rammeverket utgjør utfallet for ressursene. Det kan deles inn i seks forskjellige utfall 

som er vist i tabell 6. 

 

Tabell 6 SVIMA-Rammeverk 

 (Kilde: Jacobsen og Lien (2015), egen tilvirkning) 

At en ressurs er sjelden vil si at konkurrentene ikke har samme kvalitet eller mengde av den aktuelle 

ressursen. Med en viktig ressurs menes det at ressursen må ha stor effekt på kostnader eller inntekter og 

dermed gi grunnlag for lønnsomhetsforskjeller. For at ressursen skal være verdifull på sikt, er det viktig at 

den ikke er imiterbar. Det vil si at etablerte konkurrenter eller inntrengere ikke skal kunne kopiere eller 

erstatte ressursen med noe annet. At ressursen er mobiliserbar vil si at ressursen må være mulig å ta i 

bruk og i hvilken grad selskapet har tatt i bruk ressursen for å skape verdi. Til sist har vi approprierbar som 

vil si at den økonomiske verdien som skapes av ressursene må være til fordel for selskapet og ikke for 

andre.  

Det er utfordrende å analysere de interne ressursene i et selskap da mye av informasjonen må hentes 

direkte fra årsrapporter og andre internt opparbeidede dokumenter som alltid vil være subjektivt vinklet 

for det aktuelle selskap. Det har derfor vært nødvendig å lese med kritiske øyne og forsøke å ha eksterne 

belegg for de vurderinger vi kommer med angående Höeghs ressurser.  

Vi ønsker å følge Jacobsen og Liens klassifisering av grupper og deler derfor Höeghs ressurser inn i fire 

kategorier: Finansielle ressurser, fysiske ressurser, menneskelige ressurser og organisatoriske ressurser.  
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Tabell 7 Internanalysens ressursfordeling 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Et konkurransefortrinn kjennetegnes ved at det oppnås langsiktig avkastning over gjennomsnittet i det 

relevante produktmarkedet. Ut fra SVIMA modellen ønsker vi derfor å se hvorvidt Höegh har et eller flere 

konkurransefortrinn som gir grunnlag for anormal vekst i fremtiden. 

7.3.1 Finansielle ressurser 

Når Höegh skal finansiere sine investeringer i skip er tommelfingerregelen at 75 % finansieres med 

fremmedkapital og resterende med egenkapital. Selskapet har ambisiøse vekstplaner, og selskapets 

finansielle ressurser må derfor vurderes ut fra evnen til å skaffe fremmed- og egenkapital til finansiering 

av nybyggprogrammet. Ved utgangen av 2015 hadde Höegh langsiktig rentebærende gjeld på $732 

millioner og $750 millioner i fremtidige forpliktelser i forbindelse med nybyggprogrammet114. På samme 

tidspunkt hadde selskapet $344 millioner i kontanter og verdipapirer 

Höegh skaffer til veie kapital gjennom låneavtaler med banker, noe de har gjort for alle de leverte FSRUer. 

For de to skipene som selskapet har under bygging har Höegh sikret finansiering for èt, mens et fremdeles 

mangler en finansieringsavtale115. For å sikre seg låneavtaler med gode vilkår er det viktig at selskapet har 

et godt forhold til sine investorer og kreditorer. Familien Höegh sitt rykte i shippingbransjen er meget 

godt, og flere av låneavtalene inneholder klausuler om at dersom familiens eierandel i selskapet skulle bli 

mindre enn 1/3 del, har de mulighet for å terminere kontraktene116. 

Selskapet har høy gjeld og dermed store finanskostnader og den kapitalintensive bransjen gjør at det kan 

ta lang tid før man får avkastning på investeringer. Likevel anses Höegh sin kredittrisiko som relativt liten 

                                                           
114 *Se avsnitt om avkastkrav til gjeld 
115 Euroinvestor.dk, 2016 
116 Höegh LNG årsrapport 2012.s.29 
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da selskapet har inngått swap-avtaler som sikrer fast rente og en mer forutsigbar finansiell fremtid, samt 

at skipene er leid ut på lange kontrakter til aktører med god betalingsevne da de ofte er statseide 

selskaper eller store konsern med gode kredittratinger. 

Som et ledd i å sikre finansiering til selskapet ble Höegh Limited Partnes (HMLP) opprettet i 2014. 

Selskapet er notert på NYSE og gir dermed selskapet tilgang på det Amerikanske kapitalmarkedet, i tillegg 

til at det minsker sannsynlighet for at selskapet må utstede nye aksjer på Oslo Børs for å sikre egenkapital. 

Modellen går ut på at Höegh selger skip til HMLP til en fordelaktig EBITDA multippel, og at provenyet 

sikrer Höegh egenkapital til finansiering av nye skip.  

7.3.2 Fysiske ressurser 

FSRU flåten  

Höegh har  en moderne skipsflåte på seks FSRUer samt to LNGCer. De har ytterligere to FSRUer under 

bygging hvorav en allerede har skaffet kontrakt. Selskapets strategi er som tidligere nevnt å alltid ha en 

FSRU under bygging uten kontrakt og har mål om å vinne flere nye prosjekter de nærmeste år. De nyeste 

FSRUene i Höeghs flåte kommer med seneste teknologi med større volumer og systemer som gjør dem 

mer kostnadseffektive.   

“Höegh LNGs vision is to be the industry leader of floating LNG terminal solutions and the strategy is to 

continue to focus growth plans on the FSRU market”117.   

Gjennomsnittsalderen på FSRU flåten er 2,8 år og utgjør med dette den mest moderne FSRU flåten 

innenfor industrien. Produksjon av en moderne FSRU har en omtrentlig kostnad på $300 millioner. Høye 

investeringskostnader og et trangt kredittmarked gjør det viktig å ha en solid flåte for å kunne sikre seg 

fremtidige kontrakter. Med lang forventet levetid per skip, tar det lang tid før dagens FSRU flåte trenger å 

skiftes ut, noe som vil påføre selskapet store reinvesteringskostnader. Med en så moderne FSRU flåte, er 

selskapet godt rustet for fremtiden, og med kommende bestillinger på nye skip, går Höegh opp som klart 

ledende innenfor FSRU.  

 

                                                           
117 HöeghLNG.com, 20161 
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Internasjonal tilstedeværelse  

Höegh  LNG er som kjent registrert i Bermuda, med kontorer rundt i hele verden. Dette gjør det mulig å 

sikre seg kontrakter i flere markeder og diversifisere seg i forhold til volatilitet i markedet om det skulle gå 

dårlig i et av markedene.  

 

Figur 16 Höeghs internasjonale tilstedeværelse 

(Kilde: Höegh LNG 2016, egen tilvirkning) 

7.3.3 Menneskelige ressurser 

Ansatte 

“Höegh is one of the LNG companies with the most versatile operational experience and technical know-

how, in addition to an impeccable safety record”118 

I 2015 hadde Höegh 108 permanente kontoransatte og 494 personer tilknyttet skipene sine med et 

sykefravær på 3,7 %. Ansatte i shippingbransjen er kjent for gode lønninger, noe som ikke er et unntak i 

Höegh. Dette kan være med på å beholde og tiltrekke seg kvalifiserte personer.  Et område hvor Höegh 

skiller seg ut er ved drift av skip. Selskapet drifter nemlig sine egne skip, noe som ikke er normalt hvis man 

f.eks. ser til Golar og Excellerate. Dette kan gi Höegh en bedre forståelse av markedene, noe som spesielt 

kan være viktig i utviklingen av FSRU hvor en relativt større andel av verdiskapningen vil skje ombord på 

fartøyene. 

 

 

 

                                                           
118 HöeghLNG.com, 20161  
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CEO 

Sveinung Støhle har vært administrerende direktør og CEO I Höegh siden 2005, og har posisjon som 

styreleder i Höegh LNG partners LP. Støhle har over 25 års erfaring fra LNG bransjen, blant annet i Golar 

LNG, Nigeria LNG Ltd og Total LNG USA. I en kåring gjort av IR Nordic, som vurderer investor relations, er 

Sveinung Støhle kåret til beste norske CEO for mellomstore selskaper i 2015119.  

Industrikompetanse 

Höegh er ledende innenfor FSRU segmentet, noe som gir naturlig høy industrikompetanse på feltet. Selv 

om selskapet har lagt FLNG prosjektet på is, har de likevel investert over 400 000 arbeidstimer siden 

2006120 . Dette har både vært avansert og tidskrevende, noe som vil være vanskelig og kostbart for andre 

å kopiere de nærmeste årene.  

7.3.4 Organisatoriske ressurser 

Relasjoner 

Gjennom 40 år i bransjen har organisasjonen opparbeidet seg verdifull kunnskap og erfaringer, noe som 

har satt sine spor i både konkurrenter, kunder og leverandører. Å kunne tilby lange kontrakter, skaper 

trygghet for kunden i forhold til rater og svingninger i markeder. Når kontraktsperioden er over, er det 

selv opp til kunden om de ønsker å fortsette samarbeidet med Höegh, eller om de ønsker å gå over til 

konkurrenter. Derfor er relasjonsknytting en viktig faktor for å kunne lykkes på lang sikt.  

«When we find suppliers who share our vision and focus on delivering on expectations, like Kongsberg 

Maritime, we tend to use them again and again. Trust is a key part of building long-term relationships”, 

Sveinung J.S. Støhle121.   

Det er tydelig at dette er noe Höegh har fokus på og ønsker derfor å skape tillit hos sine kunder og 

leverandører.  

                                                           
119 IR nordic markets, 2015 
120 Höegh LNG årsrapport 2014.s.54 
121 Kongsberg.com, 2013 
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7.3.5 Oppsummering av interne ressurser 

 

I tabell 8 har vi oppsummert den interne analysen. Höeghs kapitaltilgang er en viktig ressurs. Gjennom 

HMLP og Höeghs rykte blant kreditorene, blir selskapet sett på som en av de beste i bransjen til å skaffe 

kapital til investeringer. Selv om Höeghs evne til å skaffe kapital er viktig og sjelden, mener vi likevel at 

konkurrenter over tid kan skape samme grunnlag for kapitaltilgang, og det kan derfor kun ses på som et 

midlertidig konkurransefortrinn.  FSRU flåten til Höegh kan gi en fordel ovenfor konkurrenter i fremtiden. 

At FSRU flåten er såpass stor og moderne er sjeldent, men den vil dog være imiterbar og vil derfor kun gi 

et midlertidig konkurransefortrinn. Den internasjonale tilstedeværelsen er ikke sjeldent innenfor denne 

bransjen, og ressursen vil derfor kun anses som paritet. I praksis er det vanskelig å kopiere menneskelige 

ressurser, selv om de ansatte selv har valget om å flytte på seg. Kompetansenivået i selskapet avhenger 

videre ikke av et enkelt individ og det må derfor være rimelig å påstå at de menneskelige ressursene er 

delvis approprierbare. Dette kan gi Höegh et midlertidig konkurransefortrinn. Det finnes som nevnt få 

konkurrenter direkte rettet mot FSRU segmentet og selv om Höegh blir sett på som den største aktøren, 

har andre selskaper relasjoner på lik linje som Höegh. Ressursen er viktig, men det vil ikke være umulig å 

imitere den, hvorfor vi velger å se på det som et midlertidig fortrinn. 

 

 

Tabell 8 Oppsummering av SVIMA modell 

(Kilde: Jacobsen og Lien (2015), egen tilvirkning) 
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7.4 SWOT 

 

Tabell 9 SWOT modell 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

I the shipping market model så man at prisen på gass har falt betraktelig den seneste tiden. Fallet 

medfører muligheter for LNG bransjen, og særlig FSRU segmentet, da det fører til at flere land vurderer å 

starte med LNG import. En trussel for bransjen er dog en stigning i gasspriser, da dette vil ha en negativ 

effekt på etterspørsel. LNG tilførselen i markedet vil øke i årene fremover, særlig grunnet større 

eksportkapasitet i Australia og USA. Av nye importland er det mange som vurderer bruk av FSRU 

løsninger, og siden forskjellene i potensielle prosjekter og nybygg uten kontrakt er stor medfører dette en 

stor mulighet for FSRU aktører.  

Gjennom PETEL analysen kom det frem at LNG bransjen anses for å være et positivt bidrag i miljøkampen 

og at politiske myndigheter stimulerer forbruket da naturgass er et mer miljøvennlig substitutt til kull. 

Samtidig går den teknologiske utviklingen raskt, og man ser at noen skip som kun er rundt ti år gamle 

allerede blir sett på som mindre attraktive i forhold til de nyeste skipene i verdensflåten. Når det kommer 

til det juridiske, anses FSRU segmentet å ha en fordel over substitutter, fordi de krever mindre 

omfattende inngrep og reguleringer enn landbaserte terminaler. 

          Styrker 

- Godt rykte 
- Gode relasjoner 
- FSRU flåte 
- Stor erfaring og 
kompetanse 

 

      Svakheter 
- Kapitalintensiv 
- Imiterbare ressurser 
- Diversifisering 
 
 
 
 

      Muligheter 
- Lave gasspriser 
- Større 
eksportkapasitet 
- Nye markeder 
- Potensielle prosjekter 
- Stigende miljøfokus 
- Politiske insentiver 

        Trusler 
- Midlertidig løsning 
- Nye aktører 
- Utvikling i gasspris 
- Lave 
inngangsbarrierer 
- Fremtidig rivalisering 
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Bransjeanalysen avdekket flere potensielle trusler. Inngangsbarrierene anses som lave, fordi det vil være 

relativt enkelt for virksomheter som allerede driver i LNG bransjen å etablere seg i FSRU segmentet. Dette, 

sammen med bransjens profitabilitet, vil tiltrekke seg nye aktører som på sikt kan føre til høy 

rivaliseringsintensitet i FSRU segmentet. For LNGC segmentets vedkommende er rivaliseringen allerede 

stor, og man ser at enkelte aktører er villig til å godta meget lave rater for å sikre seg oppdrag. I dag 

vurderer mange, særlig nye aktører, å benytte FSRU tjenester ved import av LNG. Likevel er faren at dette 

for mange kun er en midlertidig løsning, enten i påvente av bygging av landbaserte terminaler eller fordi 

de kun har et midlertidig behov for gassimport.  

Den interne analysen gikk dypere inn på Höeghs ressurser. Höegh har et godt rykte i shippingbransjen, 

som er en styrke når virksomheten skal sikre seg ny kapital. Samtidig driver Höegh i en meget 

kapitalintensiv bransje, hvor det kan gå lang tid før man får avkastning på sin investering. Höegh besitter 

den mest moderne FSRU flåte, noe som kan gi dem et konkurransemessig fortrinn når det bys på nye 

prosjekter. Kredittverdige kunder sikrer forutsigbare betalinger, og gode relasjoner til leverandører kan 

eksempelvis være med å sikre Höegh plass på verftene når nye skip skal bygges. Höeghs lange fartstid 

innen LNG bransjen har ført til at ansatte har høy kompetanse innen deres fagfelt. En av Höeghs svakheter 

er at de er relativt lite differensiert i sin drift, og hvis det skulle bli dårligere tider i bransjen vil det kunne 

ramme virksomheten hardt. Likevel er Höeghs strategi å sikre langtidskontrakter på sine prosjekter, 

nettopp for å unngå eksponering for svingninger i markedet. Selv om Höegh i dag er en etablert aktør på 

markedet og på mange punkter har et konkurransemessig fortrinn, er ingen av disse ressursene ikke-

imiterbare. På sikt er det mulig for andre aktører å kopiere og bygge opp tilsvarende kompetanse, og på 

den måten er Höeghs konkurransemessige fordel kun midlertidig.  

 

 

 

 



 

55 | s i d e  
 

8. Levetid 

Som tidligere nevnt har utviklingen av FSRU skjedd det siste tiår. De gode framtidsutsiktene fører med seg 

innovasjon, og industrien er hele tiden på utkikk etter mulige forbedringer som kan effektivisere 

segmentet. Med utdatert teknologi, kan FSRUer bli mindre attraktive på markedet og føre til kortere 

kontrakter. Espen Landmark Fjermestad, analytiker i Fearnley Securities og ansvarlig for analyser av 

Höegh, har selv stilt seg kritisk til den estimerte økonomiske levetiden på FSRU flåten. Investeringsbanken 

SEB benytter 30 års levetid i deres analyser av Höegh122. I følge Randeep Agarwal, APLNG technical 

manager i Australia Pacific LNG, forventes det nyskapning i teknologi innenfor FSRU mellom 7 og 15 år 

frem I tid123. Dette er typisk innenfor subutstyr som kan installeres på nåværende FSRUer, men at ny 

teknologi som krever utskifting av hele skip sannsynligvis kan være tilfelle innen 25-30 år sett utfra 

historisk utvikling innenfor lignende offshore strukturer.  

På bakgrunn av overstående, ønsker vi å se hvilken effekt en endring i levetid vil ha på egenkapitalverdien 

til Höegh. Da selskapet selv anvender en skjønnet levetid på 35 år for FSRU flåten, vil vi først beregne 

egenkapitalverdien ut i fra dette tidsperspektiv, før vi kikker nærmere på hvordan verdien vil påvirkes av 

redusert levetid. Til dette formål har vi valgt å ta for oss to scenarioer, nemlig levetid på 30- og 25 år. I 

forhold til regnskapsendringer vil vi anvende levetid som et skjønn, men i forhold til påvirkning på 

egenkapitalverdi vil det være nødvendig å gjøre en antakelse om at skjønnet levetid er lik reell levetid. 

Eksempelvis vil det si at en reduksjon i levetid fra 35- til 30 år, betyr at aktivene reelt sett holder fem år 

mindre. 

I de følgende avsnitt ser vi på hvilke konsekvenser kortere levetid vil ha for Höeghs regnskap. Vi vil derfor 

først se om det finnes indikasjoner på nedskrivningsbehov, før vi tar for oss endring i avskrivninger. 

8.1 Levetidens påvirkning på nedskrivninger 

IAS 36 inneholder bestemmelser om nedskrivning av anleggs- og omsetningsaktiver. Når det gjelder 

nedskrivninger på materielle anleggsaktiver som ikke måles til dagsverdi, er det krav om årlig vurdering av 

                                                           
122 SEB, 2016 
123 Mailkorrespondanse, Richard Brown, Randeep Agarwal – PhD, Queensland University of Technology 
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om det finnes indikasjoner på nedskrivningsbehov. Ved den årlige vurdering av nedskrivningsbehov skal 

virksomheten som minimum overveie blant annet disse eksterne og interne indikasjoner124: 

 Vesentlig fall i det pågjeldende aktivs markedsverdi utover den planlagte avskrivning ved bruk av 

aktivet 

 Vesentlige endringer som har en negativ effekt på virksomheten innenfor teknologi, 

markedsforhold samt det økonomiske og lovgivningsmessige område hvor virksomheten opererer 

eller som aktivet tilhører 

 Aktivet er fysisk skadet eller foreldet 

 Det fremgår av den interne regnskapsrapportering at et aktiv har eller vil få en lavere yteevne enn 

forventet 

Hvis det finnes indikasjoner på nedskrivningsbehov, skal det foretas en nedskrivningstest. Dette er en 1-

stegsprosess hvor det skal vurderes forskjellige målinger opp mot hverandre125. Det vil oppstå krav om 

nedskrivning hvis bokført verdi på aktivet er høyere enn gjeninnvinningsverdien som er den høyeste verdi 

av salgsverdi med fradrag av salgsomkostninger og kapitalverdi. Kapitalverdi er nåtidsverdien av de 

skjønnede fremtidige pengestrømmer som forventes fra fortsatt anvendelse av et aktiv og ved avhendelse 

ved utløp av levetiden126.  

 

Figur 17 IFRS - 1 step process 

(Kilde: Egen tilvirkning) 
                                                           
124 PWC, 2012 
125 Penner, 2013.s.77  
126 Deloitte, 2013 
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I shipping og FSRU segmentet er konkurrentene spredt rundt i verden. Dette gjør at det også vil være 

forskjell på hvilken regnskapsmessig standard som anvendes. Höegh anvender IFRS, og vil derfor utføre 

nedskrivningstest etter IAS 36. Golar LNG er derimot under US GAAP. En nedskrivningstest i henhold til US 

GAAP skiller seg fra IFRS. Her kreves det en 2- stegsprosess hvor man først utfører en test som 

sammenligner bokført verdi og udiskontert kapitalverdi. Hvis den bokførte verdi er høyere enn 

udiskontert kapitalverdi, må en nedskrivningstest utføres. Nedskrivningstesten verdsetter aktivet som det 

laveste av dens bokførte verdi og salgsverdien med fradrag av salgsomkostninger127.   

 

Figur 18 US GAAP - 2 step process 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Forskjellene på IFRS og US GAAP er relativt store når det kommer til nedskrivningstest, noe som kan gi 

forskjellige resultater. Kapitalverdi vil utvilsomt være lavere verdi enn hva som kommer frem ved å 

anvende US GAAP som ikke tilbakediskonterer. Som et resultat av dette, vil selskaper som anvender US 

GAAP være mindre sannsynlige å forta nedskrivninger av anleggsaktiver sammenlignet med selskaper 

under IFRS. Dette er ikke noe vi kommer til å gå mer i dybden på, men synes det er viktig å belyse, da det 

gir en effekt på forskjellige finansielle nøkkeltall som regnskapsbrukere bør være observante på når de 

skal anvende disse til sammenligning av selskaper. 

                                                           
127 Penner, 2013.s.77 
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8.1.1.1 Nedskrivningstest 

Da det skjer en reduksjon i levetid på FSRU flåten,  vil de forventede fremtidige pengestrømmer ha en 

kortere tidshorisont. Dette gir indikasjoner som gjør at vi ønsker å foreta en nedskrivningstest for å se om 

det vil være nedskrivningsbehov på Höeghs FSRU flåte. Nedskrivninger vil medføre beløpsmessige 

endringer i regnskaper, noe som derfor kan ha innflytelse på regnskapsbrukeres økonomiske beslutninger. 

I resultatoppgjørelsen vil årets nedskrivning fremgå som en omkostning, og i balansen vil selve 

aktivposten reduseres med nedskrivningsbeløpet.   

 

Pr. 01.04.16 inneholder Höeghs balanse FSRUene Independence, PNG Lampung og Höegh Gallant. Det vil 

derfor være disse FSRUer vi ønsker å gjøre en nedskrivningstest på. Som bokført verdi anvendes 

årsrapporten for 2015.  

Når det gjelder salgsverdien med fradrag av salgsomkostninger, vil en spesifikk salgsverdi sjeldent være 

mulig å finne da det forutsetter at det foreligger en bindende salgsavtale på balansedagen om avhendelse 

av aktivet. Hvis det eksisterer et aktivt marked for aktivet, skal aktivet i stedet måles til denne verdi, 

fratrukket omkostninger i forbindelse med salget128.  Som vi tidligere har vært inne på, finnes det enda 

ikke et aktivt marked for FSRU, da det er såpass nytt som det er og ingen handler har blitt gjennomført. 

Dette gjør at det vil være vanskelig å finne en salgsverdi som er reell. IAS 36.19 anslår at det ikke er 

nødvendig å oppgjøre både aktivets salgsverdi med fradrag av salgsomkostninger samt kapitalverdi 

såfremt en av oppgjørelsene viser at denne ligger over den bokførte verdi, da dette indikerer at det ikke er 

nedskrivningsbehov. Med dagens og fremtidens marked mener vi dessuten at kapitalverdien vil være den 

gjeldende gjeninnvinningsverdi, da FSRU flåten til Höegh innehar lange kontrakter med høye dagsrater og 

gode EBITDA-marginer per FSRU.  

Kapitalverdi finnes ved å se på nåtidsverdien av pengestrømmer over aktivets levetid. Her inkluderes 

inntjening samt omkostninger relatert til driften av FSRUene, men hvor blant annet fremtidige 

restruktureringer ikke må inngå129.  Oppgjørelse av et aktivs kapitalverdi krever etter IAS 36 et skjønn over 

de fremtidige pengestrømmer til og fra virksomheten som kommer fra aktivets fortsatte bruk og endelige 

avhendelse. Den fremtidige pengestrømmen skal være skjønnet for aktivet med utgangspunkt i deres 

aktuelle stand. Pengestrømmene skal videre oppgjøres uten hensyn til finansieringen av aktivet. 

                                                           
128 PWC, 2012 
129 PWC, 2012 
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Pengestrømmen skal tilbakediskonteres ved å anvende en relevant diskonteringssats hvor det er normalt 

å anvende virksomhetens vektede gjennomsnittlige kapitalomkostninger, WACC, som utgangspunkt130. Da 

vi ser på tre FSRUer som alle er anskaffet og anvendt på like premisser, velger vi å anta en lik 

diskonteringsrente for alle. Se kapittel 10 for WACC beregninger.  

De forventede pengestrømmer bør baseres på de seneste godkjente budsjetter som dekker en periode på 

opp til fem år jf. IAS 36.33. Forventede pengestrømmer som ligger utover budsjettperioden oppgjøres i en 

terminalverdi, men standarden gir mulighet for lengre budsjettperiode hvis særlige forhold er til stede. 

Det anbefales blant annet å fravike fem års regelen hvis det finnes begrenset brukstid på aktivet131. I vårt 

tilfelle velger vi derfor å vise pengestrømmer fra hver av FSRUenes levetid, da dette anses som begrenset 

brukstid på aktivet. I tabell 10 vises pengestrømmene for PGN Lampung samt kapitalverdien til FSRUene. 

Se bilag 2 for pengestrømmen for hhv Gallant og Independence. For beregning av kapitalverdi, se kapittel 

11 om budsjettering.  

 

Tabell 10 Nedskrivningstest 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

8.1.1.2 Delkonklusjon 

Kapitalverdiene som fremkommer av tabell 10, viser at Gallant har en verdi på $507 millioner, PGN 

Lampung med $487 millioner og Independence med en kapitalverdi på $557 millioner med levetid på 30 

år. Den bokførte verdi per FSRU er vesentlig lavere, og ligger på hhv $285-, $288- og $288 millioner. Vi 

                                                           
130 Deloitte, 2013 
131 Plenborg, Christensen, Erhardi,Knudsen,Madsen, 2008 
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finner derfor ikke noen nedskrivningsbehov som følge av kortere levetid på FSRU flåten. Med det høyt 

profitable marked som FSRU bransjen opererer i,  viser det seg altså at kapitalverdien er vesentlig høyere 

enn bokført verdi. Da det ikke vil være behov for nedskrivninger, ønsker vi videre å kikke på endringen i 

avskrivningsprofil som følge av den kortere levetid.  

8.1.2 Levetidens påvirkning på avskrivninger 

Avskrivninger er en systematisk allokering av kostprisen over aktivers levetid. Valg av levetid åpner for 

stor grad av skjønn132. Hvor lenge vil en FSRU være økonomisk anvendelig? Det er som tidligere nevnt 

flere faktorer som er med på å påvirke dette. Ulik levetid gir ulik årlig avskrivning, og dermed ulikt årlig 

resultat133. 

Avskrivninger på aktiver starter med en gang aktiver er ferdig utviklet og klar for bruk. I shippingbransjen 

er det vanlig at de starter avskrivninger når skipene er levert134.  Avskrivningsmetoden skal fastlegges så 

den best mulig avspeiler virksomhetens forbruk av aktivet og dermed at aktivets avskrivningsgrunnlag 

fordeles systematisk over aktivets levetid135.  IAS 16 viser til flere forskjellige avskrivningsmetoder. Etter 

hva KMPG erfarer, er lineær avskrivning mest anvendt i shippingindustrien, noe som også er tilfelle for 

Höegh136. I følge IAS 16 skal det foretas separat avskrivning av hver del av et materielt anleggsaktiv som 

har en kostpris som er vesentlig i forhold til aktivets samlede kostpris. Det er likevel KPMG og våres 

oppfatning at det i praksis ikke skilles ut, og at hele skipet avskrives som et samlet aktiv.  

Skrapverdien er verdien som selskapet kan motta for aktivet når den estimerte levetiden er omme, og i 

aktivets fremtidige tilstand. Den estimerte skrapverdi er ofte basert på like aktiver som tidligere har nådd 

deres levetid.   

Avskrivningsgrunnlaget oppgjøres som anskaffelsesprisen redusert med aktivets restverdi jf. IAS 16.6. 

Avskrivningene opphører på det tidligste av det tidspunkt hvor aktivet klassifiseres som et aktiv bestemt 

for salg jf. IFRS 5, eller hvor virksomheten avgangsfører aktivet. Avskrivningsmetode, levetid og restverdi 

skal som minimum revurderes ved utløpet av hvert regnskapsår jf. IAS 16137.  

                                                           
132 IAS 16-6 
133 Kinserdal, 2014 
134 KPMG, 2012.s.5 
135 Deloitte, 2013 
136 KPMG, 2012,s.5 
137 Deloitte, 2013 
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Når levetiden på Höeghs FSRU flåte reduseres fra 35 år til henholdsvis 30- og 25 år, konstateres det en 

avvikelse i forhold til tidligere forventninger. I følge IAS 16 skal en slik endring behandles som en endring i 

et regnskapsmessig skjønn etter IAS 8 .  

IAS 8 inneholder kriterier for valg og endring av regnskapspraksis samt krav til den regnskapsmessige 

behandling av og opplysninger om endringer i regnskapspraksis, endringer i regnskapsmessig skjønn og 

korreksjoner av feil vedrørende tidligere regnskapsår138. Standarden skiller med andre ord mellom 

endringer i regnskapspraksis, endringer i regnskapsmessig skjønn og regnskapsmessige feil. En endring i 

avskrivningsprofilen på grunn av kortere levetid vil være en endring i regnskapsmessig skjønn. Dette 

vedrører forhold hvor det ikke er full viten eller sikkerhet ved regnskapsutarbeidelsen. Det må derfor ved 

utarbeidelsen av regnskapet utøves skjønn over det forventede forløp eller utfall, og den virkning dette 

vurderes å få på postene i regnskapet. Regnskapsmessige skjønn skal baseres på de opplysninger som er 

til rådighet på tidspunktet for regnskapets utarbeidelse. Skjer det i etterfølgende regnskapsår endringer i 

de forhold som lå til grunn for et slik skjønn, skal skjønnet endres139. 

Økonomisk levetid og avskrivningsmønster for anleggsaktiver er regnskapsmessig skjønn og en endring fra 

35 år til henholdsvis 30- og 25 år er en endring av dette skjønn. Effekten ved endring innregnes alene i 

resultatoppgjørelsen i det pågjeldende regnskapsår samt fremover. Det skjer derfor ingen korreksjon 

tilbake i tid som for eksempel ved endring i anvendt regnskapspraksis140. Forskjellen på regnskapsmessig 

skjønn og regnskapsmessig feil er at ved regnskapsmessig feil eksisterer viten på 

regnskapsavleggelsestidspunktet, hvorfor det er snakk om en feil. Ved skjønn er ikke dette tilfelle. Skjønn 

er forbundet med usikkerheter, idet regnskapsavlegger i praksis gjetter på fremtidige hendelser. 

8.1.2.1 Nåværende avskrivningsprofil på FSRU flåten 

FSRU flåten som står som aktiver i Höeghs balanse er i dag bestående av Independence, PGN FSRU 

Lampung og Höegh Gallant. Kostprisen for disse 3 FSRUer var på $888 580 000 141. Independence og PGN 

FSRU Lampung ble levert i Q2 2014. Kostprisen på FSUene var totalt $596 000 000142. Höegh Gallant ble 

levert Q4 2014 med en kostpris på resterende $292 580 0000. På grunn av lik størrelse og tidspunkt, har vi 

                                                           
138 Deloitte, 2013 
139 Deloitte, 2013 
140 Sudan, 2014 
141 Höegh LNG Årsrapport 2014, note 11 
142 Höegh LNG Q2, 2014, s. 13 
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valgt å dele kostprisen likt på Independence og PGN FSRU Lampung. De resterende FSRUer som skal 

bestilles, er satt til samme kostpris som for Independence og Lampung, altså $298 000 000143. 

Skrapverdien er satt til $15 millioner jf. kapittel 11. Avskrivningsgrunnlaget for Independence og Lampung 

er derfor lik $283 millioner og Höegh Gallant lik  $277,58 millioner. 

 

Tabell 11 Nåværende avskrivningsprofil på FSRU flåten 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Avskrivningene er i dag fordelt utover 35 år som er Höeghs økonomiske levetid. Da både Independence og 

Lampung ble levert Q2 2014, har vi valgt å avskrive to kvartaler i 2014. Gallant ble først levert i Q4, hvorfor 

den ikke ble avskrevet i løpet av 2014. I tabell 12 kan man se avskrivningsprofilen til FSRU flåten og den 

følgende bokførte verdi over 35 år. 

 

Tabell 12 Avskrivninger og bokført verdi for FSRU flåten ved 35 års levetid 

(Kilde: egen tilvirkning) 

                                                           
143 * De resterende/kommende FSRUer vil presenteres i kapittel 11. 
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Som det vises, vil den totale avskrivningen på flåten øke de kommende år som følge av en voksende FSRU 

flåte. Vi går ut fra at  den siste planlagte FSRU kommer Q2 2022, hvorfor det deretter vil være en lik årlig 

avskrivning på flåten på $80,7 millioner frem til 2049, hvor Independence og Lampung skrapes som første 

FSRUer i flåten.  

8.1.2.2 Ny avskrivningsprofil på FSRU flåten 

 

Tabell 13 Avskrivningsprofil med 30 års levetid 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Med levetid på 30 år, vil avskrivningsprofilen endre seg. Kostnadene må fordeles på kortere tid, hvorfor de 

årlige avskrivninger øker i forhold til dagens profil med 35 år som vist i figur 14. 

 

Tabell 14 Avskrivninger og bokført verdi på FSRU flåten ved 30 års levetid 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Med alle FSRuene på plass, vil de årlige avskrivningene ligge på $94,20 millioner. Dette er en økning på 

$13,45 millioner årlig, noe som vil gi utslag på Höeghs årlige resultater.   
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8.1.2.3 Delkonklusjon 

Som vist over, vil en endring i skjønnet levetid påvirke de fremtidige avskrivninger. Å gå fra en 

avskrivningshorisont på 35 til 30 år, vil skape større avskrivninger per år, noe som vil svekke 

resultatoppgjørelsen og den bokførte verdien av FSRU flåten per år i balansen. Se bilag 3 for ny 

avskrivningsprofil med 25 år som levetid.  

9. Regnskapsanalyse  

Å forstå en virksomhets historie er vesentlig for å kunne estimere dens fremtid. Følgende 

regnskapsanalyse er basert på årlige rapporter fra Höegh samt peer-gruppe, og vil dekke en 

seksårsperiode fra ultimo 2010 til ultimo 2015. Vi antar at informasjonen i rapportene er nøyaktige og at 

kvaliteten er sikret av en ekstern revisor som opplyst. Formålet med oppgaven er å gjennomføre en 

verdivurdering av egenkapitalen, og det er derfor investors perspektiv som er relevant for analysen. Vi har 

sett nærmere på behov for nedskrivninger og endring i avskrivningsprofilen på grunnlag av reduksjon i 

reell levetid på FSRUer og vil derfor se om dette vil påvirke rentabilitetsnøkkeltall.  

9.1 Historisk data og rammeverk 

Vi har valgt å anvende regnskap fra perioden 2010 til 2015 som grunnlag for vår regnskapsanalyse. Vi 

benytter på denne måten alle årsrapporter som er offentlig tilgjengenlig på Höeghs egne hjemmesider. 

Det er viktig å påpeke at Höegh gikk på børs i 2011, og at dette har medført endringer i kapitalstrukturen 

samt tilgang på informasjon. Perioden som er valgt, inneholder store endringer i Höeghs 

satsningsområder. De har nemlig gått fra å ha fokus på LNGC, til ønske om å være ledende  innenfor hele 

verdikjeden, til i 2015 å kun fokusere på FSRU i fremtiden. En lang analyseperiode vil være fordelaktig for 

selskaper som har en stabil karakter over tid, noe som ikke er tilfelle med Höegh. Likevel mener vi det vil 

være nødvendig å anvende fem år, da det ligger god informasjon om trender innenfor omsetning og 

kostnader i selskapet.  

Det er viktig å påpeke at selskapet de seneste år har valgt å implementere flere nye standarder fra IAS, 

som gjør at utførelsen av regnskapene har endret seg. Den første implementeringen skjer i 2013, og som 

et krav har selskapet tilbakejustert regnskapet i 2012. I 2014 implementerte Höegh IFRS 11 som definerer 

to typer arrangementer; joint operations og joint ventures. Dette er en stor endring hvor TC rater fra joint 

ventures tidligere har blitt ført som inntekt i resultatoppgjørelsen. Etter innførelsen av IFRS 11, skal nå 
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disse inntekter komme som en nettopost som føres på egenkapitalmetoden og vises som «share of results 

from investments in joint ventures». På grunn av lite informasjon i noter og annen tilgjengenlig data, vil 

det ikke være mulig for oss å gjøre tilbakejusteringer for hele den historiske perioden vi ser på. På 

grunnlag av overstående, er det viktig at vi er kritiske overfor utvikling i nøkkeltall, og være forsiktig med å 

konkludere for mye rundt utviklingen i årene 2010-2012.   

9.2  Skatt 

Höegh er registrert på Bermuda, hvor skattesatsen er lik 0 %. Flere av selskapene under Höegh operer dog 

i jurisdiksjoner hvor skattesatser er tilstede. Dette er hovedsakelig i land som Norge, Storbritannia, USA, 

Singapore og Indonesia144. Flere av postene i Höeghs regnskap vil ikke være skattemessig inntekt og tap, 

og det vil være vanskelig å si noe om hvilken periode det vil forekomme fradrag for urealisert tap og 

realisasjon av utsatte skattefordeler. Historisk sett, kan vi se tilbake på Höeghs effektive skattesatser lik -7 

%, 1,1 %, 1,6 %, -2,4 %, -2,2 % og -4,1 %. 

 

Tabell 15 Historisk effektiv skattesats 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Med en lav effektiv skattesats, kan man se at det historisk sett har hatt liten effekt på bunnlinjen. På 

grunn av mangel på informasjon om fordeling av Höeghs skatt samt hva den er basert på, vil det være 

vanskelig for eksterne analytikere å dekomponere og tolke noe angående skatter i selskapet. Vi har 

konkludert med  at vi velger å utelate fordeling av skatt, da vi frykter at det vil skape støy ved beregning av 

driftsrelatert inntjening og skatteskjold. Vi er klar over at skatt er en streng post som alltid vil være 

tilstede, men med tanke på den minimale effekt, mener vi at det vil være riktig å unnlate skattefordeling 

til drift. 

                                                           
144 Höegh LNG årsrapport 2014.s.75, note 25 
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9.3 Korreksjoner i regnskap 

Selskaper består av drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Når finansielle nøkkeltall og trender 

brukes til å se på selskapets rentabilitet, er det en fordel å separere drift og investeringer i drift, fra 

finansielle aktiviteter145.  Grunnen til dette er at selskapets drift er hoveddriveren bak verdiskapelse og 

derfor viktig å isolere, samt at dette er den vanskeligste aktiviteten å kopiere. Definisjonen på hva «drift» 

innebærer er ikke utvetydig, og det er derfor vår oppgave å fastslå dette på bakgrunn av Höeghs profil og 

strategiske fokus146. Regnskapene som blir presentert i årsrapportene til Höegh, tjener et 

kreditorperspektiv. Dette speiles gjennom oppstillingen av poster, som er basert på tidspunkt for 

forpliktelsens forfall, og i balansen etter hvor omsettelig aktivene er. Som ekstern investor foretrekkes det 

en oppstilling som klassifiserer postene som driftsposter og finansieringsposter.  Ved å gjøre det på denne 

måte, får man et skarpere bilde av verdiskapelsen, samt kapital som er tilknyttet investering i henholdsvis 

drift og ikke-driftsaktiviteter. På grunnlag av dette, er vi nødt til å foreta reformulering av 

resultatoppgjørelsen og balansen, for å få den ønskede oppstilling som videre kan anvendes til 

rentabilitetsanalyse.  

9.3.1 Reformulering av resultatoppgjørelsen 

Da hovedformålet ved reformulering er å få innsikt i den grunnleggende situasjonen i virksomheten, finne 

kildene til lønnsomhet samt forutse fremtidige regnskap, må ekstraordinær inntjening separeres fra 

normal inntjening, mens poster som er usedvanlige fjernes før en analyse av fremtiden kan bli gjort. Som 

nevnt i kapittel 9.2, har vi valgt å utelukke skattepåvirkning i analysen. Som et resultat av dette, vil NOPAT 

være lik med EBIT. Se bilag 5 for hele reformuleringen av resultatoppgjørelsen. Nedenfor har vi valgt å 

trekke frem poster som vi mener trenger ekstra oppmerksomhet rundt klassifisering. 

Construction contract revenue & expenses  

Postene relaterer seg til en uvanlig konstruksjon av et «Tower Yoke» fortøyningssystem, som er en 

avansert fortøyning som anvendes når FSRU skal hente gass fra ankerløsninger plassert i havet. Systemet 

ble levert og akseptert av klienten i 2014 og full betaling ble mottatt samme år. Kontrakten strakk seg over 

                                                           
145 Petersen&Plenborg, 2012. s.68 
146 Petersen&Plenborg, 2012.s.68 
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to år, 2013 og 2014, hvor inntekt og kostnad ble fordelt over kontraktens periode147. Vi anser det som en 

del av driften, men posten er ikke gjentakende, hvorfor den ikke vil oppstå i fremtiden.  

Business Development expenses  

Kostnader her relaterer seg til utvikling av nye prosjekter. Her har Höegh delt inn etter kostnader per 

prosjekt; Floating production (FLNG), Port Dolphin Energy LLC og General business development expenses. 

Dette er en transitorisk post som det forventes også i fremtiden, dog med ujevn størrelse. Størstedelen av 

kostnaden stammer fra forskning og utvikling innenfor FLNG segmentet som nå er lagt på is. Posten 

karakteriseres som operasjonell i resultatoppgjørelsen. I balanseregnskaper er disse utgiftene kapitalisert 

og blir derfor behandlet som operasjonelt immaterielt aktiv. 

Gain/loss on sale of assets  

Posten har ikke vært anvendt siden 2012, som knytter seg til salget av Port Meridian Energy Limited, et 

UK-basert datterselskap. Netto resultat for salget var $10.4 millioner148. Historisk sett, har posten 

forekommet med jevne mellomrom og i forskjellige størrelser, og vi anser det som en del av driften.   

Impairment 

Som det kan ses i årene 2014 og 2015, er det gjort store nedskrivninger. Port Dolphin var planlagt som en 

flytende regassifiseringsterminal designet til å inneholde en FSRU utenfor Florida. Som konsekvens av 

skifergassrevolusjonen i Nord Amerika som gjør USA til eksportland i stedet for importland, har Höegh 

bestemt seg for å nedskrive $35,3 millioner149. Dette sammen med nedskrivninger på rundt $8 millioner 

for LNGC fartøyet LNG Libra er årsaken til store nedskrivninger i 2014 og fallende immaterielle aktiver i 

balanseregnskapet. I løpet av 2015, har Höegh videre valgt å legge hele FLNG prosjektet vekk, og nedskrev 

$37 millioner. 

9.3.2 Reformulering av balansen 

Ved reformulering av balanseregnskapet, har vi allokert aktiver og passiver vedrørende driften 

(driftsaktiver og driftsforpliktelser) og de aktiver og passiver som vedrører finansieringen (rentebærende). 

Driftsaktiver fratrukket driftsforpliktelser tilsvarer selskapets investerte kapital som investorene krever 

avkastning på. Ved reformuleringen av balansen har vi gått inn å vurdert innholdet i hver enkel post, og 

                                                           
147

 Höegh LNG årsrapport 2014.note 5 
148 Höegh LNG årsrapport 2012.note 19 
149 Höegh LNG årsrapport 2014.note 13 
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ønsker å kommentere på noen av klassifiseringene våre. Se bilag 6 for hele reformulering av 

balanseregnskapet. 

Vessels, LNGC & FSRUs and equipment  

Posten inneholder i hovedsak FSRUene Independence, Gallant og Lampung i 2015. Arctic Lady, Arctic 

Princess, GDF Suez Cape Ann og GDF Suez Neptune er rapportert i henhold til egenkapitalmetoden og 

derfor ikke en del av “vessels and newbuildings» i balansen men ligger som en nettoposisjon i 

«investment in joint ventures» (bokført verdi – gjeld – M2M av renteswappene på lånene). FSRUen Grace 

behandles som en del av Höeghs eksisterende flåte, men som dog ikke er balanseført da den leveres 

2.kvartal 2016. 

Other non-current assets  

Her anses posten som driftsaktiv ettersom posten inneholder IT og utstyr i tillegg til kostnader i 

forbindelse med forhandlinger om FSRU kontrakter som ikke vil være rentebærende.  

Investment in joint venture  

Selskapet hadde eierskap i seks joint ventures i 2014, alle innregnet etter egenkapitalmetoden. Disse 

investeringene i joint ventures er en del av selskapets drift, hvorfor dens relaterte inntjening og utgifter 

inkluderes i driftsinntjening.  

Restricted cash  

Relaterer seg til finansiering av PGN Lampung og diverse andre finansieringsavtaler. Vi antar at disse 

beløpene yter renter i den tid det er reservert, hvorfor vi klassifiserer det som rentebærende aktiver. 

Cash and cash equivalents  

Vi anser kontanter som «overflødige» som i realiteten kan betales som utbytte. Som man kan se på den 

historiske utviklingen av posten, har den hatt en stabil positiv trend, noe som gjør at vi synes det er riktig å 

behandle det som en finansiell post, og velger derfor ikke å skille noe ut som operasjonelt150. 
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 Petersen&Plenborg, 2012.s.77 
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9.4 Rentabilitetsanalyse 

I rentabilitetsanalysen vil vi anvende en DuPont modell for å avdekke rentabiliteten i virksomheten de 

seneste år. Rentabiliteten er viktig da en virksomhets fremtid avhenger av hvor mye avkastning man klarer 

å gi selskapets investorer, samt at rentabilitetens utvikling danner et utgangspunkt for fremtidig 

budsjettering.  Vi vil beregne rentabilitetsnøkkeltall på bakgrunn av gjennomsnittlige balansetall, da dette 

gir det mest rettvisende bilde av den aktivbasen som har generert det gjeldende års inntjening151 

9.4.1 Valg av peer-gruppe 

I denne seksjonen ønsker vi å definere en peer-gruppe for Höegh. Dette blir gjort med den hensikt å 

kunne bruke peer gruppe selskaper som benchmark for forskjellige finansielle og ikke-finansielle målinger 

for å styrke analysen. For å finne sammenlignbare selskaper bør likheter i driftsaktivitet, kapitalstruktur, 

gjeldsgrad og inntekter bli brukt som kriterier. 

Vi skrev i den strategiske analysen om konkurrenter og aktører på markedet innenfor FSRU segmentet. I 

dag er det kun Höegh, Golar LNG og Excelerate Energy som drifter mer enn en FSRU. BW Gas, Exmar og 

MOL har ikke sitt hovedfokus på FSRU men er diversifisert i andre segmenter slik som råolje og produkt-

tankere og vi ser dem derfor ikke som tilstrekkelig sammenlignbare med Höegh. Det finnes andre 

selskaper som er sammenlignbare, som Exelerate Energy og OLT Offshore, men da de er privateid, finnes 

det ikke offentlig regnskapsinformasjon og må derfor utelukkes i en peer gruppe. Slik vi ser det, er det 

altså kun Höegh og Golar LNG som er børsnoterte og spesialiserte LNG selskaper med stort fokus på FSRU 

segmentet. Vi mener at tilstedeværelsen i FSRU markedet er den viktigste faktoren når peers skal 

utvelges. Dette begrunnes med de markant høyere marginer og lange kontrakter innenfor segmentet.  

Med kun et sammenlignbart selskap, er det klart at analysen svekkes, men vi mener likevel at det blir 

riktig å utelate de andre selskapene da dette ikke ville gitt god nok sammenligning, og fare for å 

konkludere på feil grunnlag. Vi konkluderer med at Golar LNG er det eneste direkte sammenlignbare 

selskapet med Höegh, og vil derfor bli anvendt som peer i den følgende rentabilitetsanalysen. 

9.4.2 Golar LNG Ltd 

Golar LNG er et LNG shippingselskap, som er inne i segmentene LNGC og FRSU. Golar er registrert på 

Bermuda og siden 2002 notert på NASDAQ. Selskapets flåte har vokst fra seks skip i 2001 til dagens flåte 
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på 20 LNGCer og syv FSRUer . På lik linje som Höegh, er Golar bygget opp rundt en businessmodell hvor de 

«dropper ned» skip til Limited partnership,  Golar LNG Partners (GMLP). Kanskje den største forskjellen 

mellom Höegh og Golar, er at Golar er mer aktiv i spotmarkedet. Dette kan gjenspeiles i regnskapet, hvor 

volatiliteten i spotpriser vil påvirke Golars inntekter i større grad enn Höegh som legger stor vekt på 

kontrakter med lang varighet.  

Ved reformulering av Golar LNG, har vi anvendt samme prinsipper som ved reformulering av Höeghs 

regnskaper. Reformulert resultatoppgjørelse og balanseregnskap kan ses i bilag 8 og 9. Beregning av 

WACC kan ses i bilag 10. 

9.4.3 Avkastningsgrad 

 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑂𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Avkastningsgrad gjenspeiler i hvor stor grad investert kapital er blitt forrentet. Beregningene vil være uten 

hensyn til effektiv skatt. For å komme frem til avkastningsgraden dividerer man derfor EBIT med 

gjennomsnittlig investert kapital. I figur 19 kan man se en sammenligning mellom Höegh og Golar LNG, 

hvor WACC for selskapene er tilføyet.  

 

Figur 19 Historisk utvikling i avkastningsgrad  

 

 

Tabell 16 ROIC 

(Kilde: Årsrapporter, egen tilvirkning) 
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Et selskap skaper ikke nødvendigvis verdi til sine aksjonærer selv om de oppnår en positiv ROIC. Fra figur 

19 kan man se at det i perioden ikke er skapt økonomisk profitt (ROIC > WACC) for Höegh. Det er likevel 

interessant å se den positive utviklingen til avkastningsgraden de siste to år som underbygger vår 

strategiske analyse angående økende etterspørsel av LNG og de høye marginer FSRU opererer med.  

Som vist i Figur 2 i kapittel 2, var spotprisene på LNGC på sitt høyeste i 2012, noe som til dels skyldes 

Fukushimakatastofen samt økt etterspørsel og billig produksjon i eksportland. Dette kan være med å 

forklare Golar LNGs sterkere avkastningsgrad i denne perioden, da selskapet er aktiv i spotmarkedet. 

Spotprisene har falt drastisk de seneste år, noe som kan ha vært med å påvirke Golar LNGs ROIC de 

seneste år. Begge selskapene har investert tungt fra 2012 og ut perioden. Höegh har investert tyngre, og 

har i løpet av 2014 fått levering av tre FSRUer, noe som har hatt betydelig effekt på ROIC sin utvikling i 

perioden. Som man tydelig vil se, skyldes utviklingen i avkastningsgraden i det store og hele utviklingen i 

overskuddsgraden da de følger hverandre. 

Overskuddsgrad 

Dette nøkkeltallet viser det historiske forholdet mellom virksomhetens inntekter og kostnader. 

Overskuddsgraden blir beregnet ved følgende formel: 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑂𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 100 

Tabell xx viser årlig overskuddsgrad for Höegh i analyseperioden. 

 

Tabell 17 Overskuddsgrad 
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Figur 20 Historisk utvikling i overskuddsgrad 

(Kilde: Årsrapporter, egen tilvirkning) 

Overskuddsgraden er varierende i analyseperioden, hvor man ser en topp i 2012 på 27 % og et kraftig fall 

ned til bunnivået på -45 % i 2014. Bakgrunnen for økningen i 2012 skyldes relativt større økning i TC-

inntekter i forhold til operasjonelle kostnader på grunn av de gunstige spotratene i markedet. Den 

negative utviklingen skyldes stor økning i driftskostnader relativt til inntekter i 2013, vist i figur 21, samt 

store nedskrivninger på Port Dolphin prosjektet og LNGC fartøyet LNG Libra i 2014. I 2015 ser man at 

overskuddsgraden igjen  blir positiv noe som i hovedsak kommer av økt omsetning. Dette skyldes at 2015 

var det første året hvor skipene PGN Lampung og Independence var fullt operative hele regnskapsåret, 

samt inntjening for tre kvartaler for skipet Gallant. Det kan tilsynelatende se ut som at 

driftsomkostningene har falt kraftig i 2015, men dette er fordi det i 2013 og 2014 var store kostnader (og 

inntekter) tilknyttet Tower Yoke prosjektet i Indonesia. Figur 21 viser omsetning og driftskostnader ved 

korreksjon av dette, noe som viser at driftskostnadene er relativt stabil samtidig som man ser forskjeller i 

omsetning.  

 

Figur 21 Historisk utvikling i omsetning og driftskostnader (både korrigert og ikke-korrigert) 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Det er ikke overraskende at Golar LNG har høyere overskuddsmarginer i årene hvor spotprisene i 

markedet var høye. 
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Aktivenes omsetningshastighet  

Aktivenes omsetningshastighet er et uttrykk for hvordan selskapet utnytter den investerte kapital til å 

skape omsetning. Omsetningshastighet finnes ved å dividere nettoomsetning med gjennomsnittlig 

investert kapital.  Det er gunstig å ha så høy omsetningshastighet som mulig, men dette nøkkeltallet blir 

veldig påvirket i forhold til hvilken bransje som vurderes. Shippingbransjen er kjent som en meget 

kapitalintensiv bransje, noe som impliserer svært lave omsetningshastigheter. Som man kan se har 

utviklingen i Höegh vært relativt stabil over perioden.  

 

Tabell 18 Omsetningshastighet 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

9.4.4 Egenkapitalforrentning 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐵𝑜𝑘𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑣 𝐸𝐾
= 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 

Egenkapitalforrentning (ROE) avhenger av avkastningsgrad, finansiell gearing og spredningen mellom 

lånerenten og avkastningsgraden (spread). Med andre ord vil altså effekten av hvordan selskapet er 

finansiert bli inndratt ved egenkapitalforrenting. En positiv spread vil resultere i at 

egenkapitalforrentningen vil være høyere enn avkastningskravet.  

 

Tabell 19 Egenkapitalforrentning 

(Kilde: Egen tilvirkning) 
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Figur 22 Historisk utvikling i egenkapitalforrentning 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Lånekostnad 

𝑁𝐵𝐶 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘. 𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑
 

 

Lånekostnadene er ujevne i perioden. I følge Petersen & Plenborg skal lånekostnad baseres på grunnlag av 

netto finansielle kostnader. Som vi ser i den reformulerte resultatoppgjørelsen inkluderes blant annet tap 

og gevinst på finansielle instrumenter. Det kan derfor diskuteres om lånekostnadene representerer det 

reelle bilde for Höegh. Den gjennomsnittlige netto lånekostnaden (NBC) i perioden er 5,92 %, noe som 

understreker den lave finansielle risikoen Höegh har på sine lån jf. SVIMA analysen. Golar LNG har på den 

andre side en høyere gjennomsnittlig netto lånekostnad, noe som kan tyde på at långiver tar høyde for 

selskapets risiko. Golar har nemlig en høyere systematisk risiko enn Höegh, vist gjennom en betaverdi lik 

1,54152. 

Finansiell gearing  

Den finansielle gearingen måler forholdet mellom netto rentebærende gjeld og den bokførte verdi av 

egenkapitalen. Målet angir hvor mange ganger egenkapitalen skal forrentes for å dekke den 

rentebærende gjelden.  

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑(𝑁𝐼𝐵𝐷)

𝐵𝑜𝑘𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑣 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙(𝐵𝑉𝐸)
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 * Se bilag 10 for beregning av WACC for Golar LNG 
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Tabell 20 Finansiell gearing 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Finansiell gearing er varierende for begge selskaper i perioden. Den er fallende frem til 2013, før den igjen 

begynner å stige mot 2015. Höegh har gjennomført store lånefinansierte kjøp av nye FSRUer i perioden 

2012-2014, noe som bidrar til å øke andelen av fremmedkapital. 

ROE 

Vi har nå alle nøkkeltallene vi trenger for å beregne ROE. Vi har tidligere forklart spreadens påvirkning på 

ROE kontra ROIC. Som man kan se har det vært negativ spread gjennom hele perioden, noe som fører til 

at egenkapitalforrentningen er lavere enn avkastningsgraden. Höegh kan kun vise til positiv 

egenkapitalforrentning i 2012, mens Golar LNG er positiv frem til 2014 hvor spreaden er negativ i 2014 og 

2015. Den viktigste driveren for Golar LNG sin positive ROE er overskuddsgraden sammenlignet med 

Höegh.  

9.4.5 Avskrivningsprofilens påvirkning på nøkkeltall 

Fra kapittel 8 så man at reduksjon i levetid ikke førte til nedskrivningsbehov, men dog en endring i 

avskrivningsprofilen. Det er interessant å se hvordan endring i den skjønnede levetid vil påvirke nøkkeltall. 

Vi velger derfor å se på hvordan nøkkeltallene for 2015 endres ved en reduksjon i levetiden til 30 og 25 år. 

Korreksjonen blir gjort ved å finne differansen i de estimerte avskrivninger for 2015 og legge de til 

avskrivningene i de reformulerte regnskapene. Tilsvarende beløp blir trukket fra aktivposten som 

inneholder skipene, samt fra egenkapitalen. Tabell 21 viser hvordan nøkkeltallene påvirkes. 
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Tabell 21 Endring i avskrivningsprofil sin påvirkning på nøkkeltall 

 (Kilde: Egen tilvirkning) 

Reduksjonen i levetid påvirker nøkkeltallene negativt, og det er særlig overskuddsgraden, 

avkastningsgraden og egenkapitalforrentningen som blir påvirket. Dette viser at de regnskapsmessige 

skjønn foretatt av virksomheten kan ha en vesentlig innvirkning på de finansielle nøkkeltall. Derfor vil en 

investor som eksempelvis baserer sin virksomhet på multipler kunne blir påvirket av endring i 

regnskapsmessige skjønn eller sammenligne virksomheter på forskjellig regnskapsgrunnlag. 

9.4.6 Sammendrag av rentabilitetsanalyse 

 

Tabell 22 Sammendrag av DuPont 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Regnskapsanalysen har vist at nøkkeltallene i stor grad henger sammen da man ser en negativ utvikling i 

2013 og 2014, før de forbedrer seg i 2015. Avkastningsgrad og egenkapitalforrentningen ligger lavere enn 

Golar i hele perioden frem til 2015. Dette skyldes både svakere resultater fra Golar siden de er mer 

eksponert i spotmarkedet, og at Höegh har lagt om sitt strategiske fokus de seneste år og at de positive 

effektene av dette først fremkommer i siste analyseår. Höegh sin strategi med lange kontrakter gjør at vi 

forventer en stabil økning i omsetning og forbedring av nøkkeltall ettersom flere skip kommer til.  
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Figur 23 Sammendrag av rentabilitetsanalyse 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

10. WACC 

For å lykkes må selskaper akseptere risiko. Suksessfulle organisasjoner tar kalkulerte risikoer for å oppnå 

deres mål153. Innenfor shipping- og FSRU bransjen velger selskaper å gjøre store investeringer i fartøy fordi 

de har troen på at det vil være etterspørsel etter transportering og flytende terminaler rundt i verden. 

Risiko er derfor uunngåelig i et kjørende selskap.  

Da selskapers interessenter er risikoavers, ønsker de å bli kompensert for den risiko de må bære. Banker 

og investorer forventer blant annet å bli kompensert for å skyte inn kapital til risikofylte prosjekter. Som 

en konsekvens av dette, trenger interessenter å «oversette» den underliggende risikoen i et 

investeringsprosjekt til en måling i kapitalkostnad. Kapitalkostnaden reflekterer med andre ord den 

oppfattede risikoen ved å investere i et selskap. Kostnaden skal være den samme som for alternative 

investeringer, gitt samme risiko. Det vi ser på er minimum avkastning som er krevet av investorer for å 

velge et bestemt prosjekt over et annet med lik risiko.  

Små endringer i kapitalkostnaden kan ha stor påvirkning på selskapets verdi. Det er derfor viktig å få 

kostnadsestimatet så nøyaktig som mulig. Det å finne kapitalkostnaden er dog ikke «rett-frem», men mer 

en miks av teori og skjønn. Vår verdsettelsesmodell vil være basert på estimert netto pengestrøm til 

selskapet, og vi må derfor finne en diskonteringsrente som tar høyde for avkastningskravet på både egen- 

og fremmedkapital. Diskonteringsrenten vi vil anvende er derfor Weighted Average Cost of Capital 
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(WACC), som er et vektet gjennomsnitt av virksomhetens kapitalkostnader. WACC beregnes ved følgende 

formel: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑁𝐼𝐵𝐷 + 𝐸
(𝑟𝑒) +

𝑁𝐼𝐵𝐷

𝑁𝐼𝐵𝐷 + 𝐸
(𝑟𝑑)(1 − 𝑡) 

Hvor: 
E= Markedsverdi av egenkapital  
re = Avkastkrav til egenkapital  
NIBD = Markedsverdi av netto rentebærende gjeld  
rd = Gjeldskostnad 

10.1 Avkastningskravet til egenkapital 

Et mye anvendt verktøy for å finne avkastkravet til egenkapital er CAPM modellen. Alle selskaper som er 

børsnoterte er gjenstand for samme systematiske risikoer når det kommer til inflasjon, 

kredittilgjengelighet og liknende. noe som kan vises som kovariansen mellom en aksje og markedet. 

Denne risikoen refereres til som βe. En av antakelsene ved CAPM modellen er at alle investorer holder 

risikofylte aktiver i samme relative proporsjoner, markedsporteføljen, hvorfor selskapsspesifikke risikoer 

er diversifisert bort154.   

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Hvor: 
re = Avkastkrav til egenkapital  
rf = risikofri rente  
βe= systematisk risiko på egenkapital  
rm= markedsavkastning                         

Risikofri rente  

Den risikofrie rente uttrykker hvor stor avkastning en investor kan få uten risiko155. Teoretisk sett vil den 

risikofrie rente være lik med renten på null-kuponobligasjoner hvor det ikke er noe konkurs eller 

reinvesteringsrisiko som matcher tidshorisonten på hver av de pengestrømmer som skal 

tilbakediskonteres.  

PwC har i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening i 2015 gjort en undersøkelse med 151 

aktører på det norske markedet. Resultatene viser at 10-årig statsobligasjoner benyttes i størst grad som 

risikofri rente i det norske marked, men at andelen som benytter seg av denne har falt til 33 %, fra 48 % i 
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 Petersen&Plenborg, 2012.s. 249 
155 Petersen&Plenborg, 2012.s. 249 
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2014156. 24 % av respondentene benytter en normalisert langsiktig risikofri rente, hvor medianen viser til 

en rente på 3,5 %. Med et teoretisk utgangspunkt, skal fremtidige kontantstrømmer tilbakediskonteres 

med den risikofrie renten som gjenspeiler kontantstrømmenes lengde. En slik metode vil være krevende 

og effekten av forskjellige renter i forhold til kontantstrømmenes lengde vil være liten157.  Renten på en 

10-årig norsk statsobligasjon er per 01.04.16 på 1,19 %158, og vil bli brukt som våres beste estimat på 

risikofri rente.  

Markedets risikopremie  

Risikopremie er det tillegg, som investorene krever for å investere i aksjer relativt til å investere i risikofrie 

aktiver. Det er med andre ord differansen mellom det forventede avkast på markedsporteføljen (rm) og 

den risikofrie rente (rf).  Det finnes i praksis tre metoder til å estimere risikopremie. Den første er 

undersøkelsesbasert i form av investorer på markedet for å få et inntrykk rundt deres forventninger om 

egenkapitalavkastning i fremtiden. Den andre metoden er å finne historisk avkastning på egenkapital 

relativt til risikofrie investeringer, og bruke denne historiske premie som forventning. Den siste metoden 

er et forsøk på å estimere en fremtidig premie basert på markedsrater eller priser på aktiver handlet i 

dag159. Vi ønsker å anvende de to første metoder og eget skjønn for å fastsette hva vi mener er det beste 

estimat på markedets risikopremie. 

Hvis egenkapitalens risikopremie er hva investorer forlanger for å investere i risikofylte aktiver, er det 

logisk å estimere denne ved å spørre disse investorene hva de faktisk krever som forventet avkastning. Da 

investorer i egenkapitalmarkeder er i millioner, vil utfordringen være å finne en stikkprøve som best 

reflekterer det samlede marked160. Vi velger å se til PwC-Norges undersøkelse i 2015. Deres undersøkelse 

gjort av flere investorer i Norge, viser at det anvendes en markedsrisikopremie på 5 % for Oslo Børs, noe 

resultatet også har vært tidligere år161. Det er dog viktig at vi forholder oss kritisk til dette, da resultatene 

av undersøkelsen kun er gjort på grunnlag av 151 respondenter. Undersøkelsen ble sendt ut til 1.163 

medlemmer.  

Selv om målet er å estimere fremtidens risikopremie i markedet, er mye av dataen vi bruker for å finne 

disse estimatene basert på historiske tall. Den mest anvendte metoden for å estimere risikopremien er 

                                                           
156 PwC, 2015.s.7 
157 Damodaran, 20021.s.5 
158 Norges-bank.no, 2016 
159 Damodaran, 2016 .s.24 
160 Damodaran, 2016 .s.24 
161 PwC, 2015.s.8 



 

80 | s i d e  
 

ved å se på historiske premie, hvor faktisk avkast på aksjer over en lang periode estimeres og 

sammenlignes med den faktiske avkastningen på en risiko investering. Differansen mellom disse to avkast 

på en årlig basis finnes og representerer den historiske risikopremie. Vi har anvendt historisk avkast i 

OSEAX i tidsperioden 1986-2015, samt for 10-årige statsobligasjoner og anvendt et geometrisk 

gjennomsnitt. Dette gir en risikopremie på 5,87 %. Grunnen til at vi har valgt å anvende et geometrisk 

gjennomsnitt er fordi empiriske studier indikerer at avkastning på aksjer er negativt korrelert over tid. 

Som en konsekvens av dette kan det aritmetiske gjennomsnitt av avkast ha en tendens til å overvurdere 

premiumet162. Med grunnlag av overstående, velger vi å anvende et skjønnet estimat på markedets 

risikopremie lik 5,8 %.  

Markedsbasert betaverdi  

Beta representerer systematisk risiko som er ikke-diversifiserbar, altså risikoen knyttet til 

egenkapitalavkastningen som investor ikke kan bli kvitt ved diversifisering. Betaverdien bestemmes av 

samvariasjonen mellom avkastning på aksjen og markedets avkastning. En betaverdi lik 0 vil tilsi en 

risikofri investering. Betaverdi < 1 er en egenkapitalinvestering med mindre systematisk risiko enn ved 

markedsporteføljen, mens en betaverdi >1 tilsier en egenkapitalinvestering med større systematisk risiko 

enn ved markedsporteføljen163.  OBX Total Return Index er en proxy for markedsavkastningen på Oslo 

Børs, bestående av de 25 mest likvide aksjene. OBX er sterkt påvirket av store olje og shippingselskaper i 

Norge.  For å ikke få en skjev vekting mot olje- og shipping industrien som generelt er mer risikobetont 

enn den reelle markedsbetaen, kan det hende at selskaper som blir sammenlignet med OBX blir 

undervurdert i forhold til betaverdiene. Vi ønsker derfor å vekte OBX likt med OSEAX, da denne tar for seg 

alle selskaper som er notert på Oslo Børs. 

Vi har valgt å hente inn månedlige sluttkurser for perioden 29.07.11 – 01.04.16 for både Höegh og OSEAX 

samt OBX og anvendt følgende formel for å sammenligne aksjeprisen med disse:  

 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟 𝑟𝑚

 

Hvor: 
ri = Selskapets avkastning  
rm = markedsavkastning 

                                                           
162 Damodaran, 2016.s.33 
163 Petersen&Plenborg, 2012. s.251 
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Grunnen til at vi har valgt å anvende månedlige istedenfor daglige aksjekurser er for å eliminere «non-

trading» problemet som oppstår ved å anvende daglige kurser. Aktiver handles ikke på en kontinuerlig 

basis, og når det ikke skjer handler, kan det redusere den målte korrelasjonen med markedsindeksen og 

da betaestimatet som en konsekvens av dette164.  

Betaverdien er kalkulert ved å finne kovariansen mellom hhv OSEAX/OBX og Höegh over de siste 5 år. 

 

Tabell 23 Betaverdier basert på OSEAX og OBX 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

βe er lik 0,66 ved anvendelse av OSEAX og 1,04 ved OBX. Vi velger å ta et gjennomsnitt av disse betaer, da 

vi mener det vil være et mer realistisk beta. Den gjennomsnittlige beta er lik 0,85. Det er vanlig at 

selskapsbeta over tid konvergeres mot β=1165.  De fleste instanser justerer også for dette ved å bruke 

enkle teknikker. Bloomberg estimerer en justert beta ved å anvende denne formel: 

Adjusted beta = Regression Beta (0,67) + 1 (0,33)    166 

Dette presser effektivt alle regresjonsbetaer nærmere 1. Rasjonale bak dette kan spores til tidligere 

studier som indikerer at over tid, finnes det tendenser hvor beta for alle selskaper beveger seg mot 1. 

Intuitivt gir det også mening da selskaper som overlever på markedet ofte øker i størrelse og blir mer 

diversifisert og har mer aktiver på plass som produserer pengestrømmer167. Disse faktorene burde presse 

beta mot 1. Den oppgitte adjusted beta i Bloomberg, er 0,953168. På bakgrunn av dette, ønsker vi å 

anvende Bloombergs formel for adjusted beta for Höegh. 

 

                                                           
164 Damodaran, 2002,2.s 10 
165 Damodaran, 2002,2.s 10 
166 Damodaran, 2002,2.s 10 
167Damodaran,20022.s 10 
168 Bloomberg terminal, 2016 
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Tabell 24 Adjusted beta 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Adjusted Beta = 0,90 er den beta vi velger å anvende videre i CAPM-modellen.  

Småbedriftspremie 

Flere studier har gjort historiske funn som viser at mindre selskaper har skapt høyere avkastning enn de 

største selskapene selv med lik beta. Damodaran skriver at dette kan tyde på at den ordinære beta som 

anvendes i CAPM går glipp av risikoen med mindre selskaper og at avkastkrav til egenkapital basert på 

CAPM derfor kan være underestimert. Han peker på at en årsak til at en småselskapspremie bør anvendes 

ligger i at mindre selskaper gjerne inneholder større risiko på grunn av relativt høyere operasjonell 

gjeldsandel eller at det rett og slett er mindre offentlig informasjon tilgjengenlig. 

På Oslo børs er Höegh blant de større selskapene, men på verdensbasis vil Höegh karakteriseres som et 

lite selskap. Vi vurderer det derfor som naturlig å anvende en småbedriftspremie for rette opp i modellens 

mulige feilestimering av beta.  

Spørreundersøkelsen gjort av PWC Norge, viser at 83 % av respondentene mener det bør benyttes en 

småbedriftspremie i avkastningskravet for små selskaper. Til sammenligning svarte 79 % det samme i 

2014. De mener også at størrelsen på småbedriftspremien øker jo lavere markedsverdi selskapet har169. 

For selskaper med verdi over 5 milliarder norske kroner, anvendes i gjennomsnitt en småbedriftspremie 

på 0,5 %. Det vil på bakgrunn av overstående tillegges en premium lik 0,5 % i CAPM.  

Avkastkrav til egenkapital  

Vi har nå funnet de elementer som trengs for å regne ut avkastkravet til egenkapitalen.  

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑟𝑠𝑚å𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡  

                                                           
169PWC, 2015.s.10 
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Tabell 25 Avkastkrav til egenkapital 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

10.2 Avkastkrav på gjeld 

Den teoretiske formelen for avkastningskravet på gjeld er 

𝑟𝑑 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) ∗ (1 − 𝑡)         170 

Hvor: 
rd = avkastkrav på gjeld  
rf = risikofri rente  

rs = risikopremien for gjeld  
t = skattesats (antar 0 % skatt)171   

Historiske regnskap kan gi et inntrykk av lånekostnadene til selskapet. Ved å se på rentekostnader og 

rentebærende gjeld de siste seks regnskapsår ser man at det er et gjennomsnitt på 3,54 %.   

 

Tabell 26 Historisk gjeldskostnad 

(Kilde: Årsrapporter,  Egen tilvirkning) 

Gjeldskostnaden er varierende fra år til år og gjennomsnittet fremstår som noe lavt om man tar hensyn til 

rentene Höegh selv oppgir i sine låneavtaler. 

Siden Höegh både har obligasjonslån og individuelle låneavtaler på hvert skip er lånebetingelsene 

forskjellige. For å finne et gjeldavkastningskrav som representerer selskapet på en god måte mener vi den 

beste løsningen er å vekte selskapets gjeld med de tilhørende renter. Selv om en del av selskapets gjeld 

                                                           
170 Petersen & Plenborg kap 10 
171 *Se kapittel 9.2 
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ikke er balanseført vil vi likevel inkludere den ikke-balanseførte gjelden i vektingen da dette i realiteten 

påvirker selskapet. 

Höegh sine lånevilkår tar alltid utgangspunkt i LIBOR eller NIBOR i tillegg til en margin. For å sikre 

forutsigbarhet er Höegh sin strategi å swappe LIBOR/ NIBOR, slik at hele lånet har fast rente. I 2013 

opplyste Höegh om faste renter som vist i tabell 27. 

 

Tabell 27 Renter på lån 

(Kilde: Årsrapport 2013, egen tilvirkning) 

Vi vil bruke rentene gitt i tabell 27 ved estimering av gjeldskostnad. For skipene som har ankommet etter 

2013, Gallant & Grace og Lampung, har vi dog ikke sikker informasjon på låneavtalene. Höegh LNG 

Partners opplyser i årsrapporten fra 2014 at lånefasiliteten til skipet Lampung har en fast margin på 2,8 % 

og at en renteswapp for LIBOR ble inngått 17. mai 2014, noe som gir en fastrente på omkring 5,5 %172. 

Gallant og Grace er finansiert gjennom en felles lånefasilitet. Dette skjedde senere enn inngåelse av 

Lampung-fasiliteten, og fallende renter gjør at vi går ut fra en rente på 5 % for Gallant & Grace fasiliteten. 

For gjeldsandelene Independence, Gallant & Grace, Lampung og Methane tar vi utgangspunkt i gjelden 

oppgitt i årsrapporten for 2014. Vi antar at den kortsiktige gjelden er betalt i løpet av året, og at man 

ultimo 2015 står igjen med den langsiktige del av gjelden 2014. Vi legger til $200 millioner som påløper på 

skipet Grace i starten av 2016.  

Skip eid gjennom joint venture er ikke balanseført, men Höegh sin andel av gjelden er gitt i årsrapportene 

for 2013 og 2014 for henholdsvis Arctic fartøyene og Neptune & Cape Ann. For Arctic fartøyene antar vi 

den kortsiktige gjelden i 2013 blir betalt i løpet av 2014 og at et tilsvarende beløp blir betalt året etter. For 

Neptune og Cape Ann vet vi ut fra årsrapporten 2014 at gjelden er på $260,3 millioner. Vi går ut fra at 

avdragene er nokså like i 2014 og 2015, og trekker derfor fra et beløp tilsvarende den kortsiktige gjelden 

                                                           
172 Årsrapport 2014, Höegh LNG Partners 
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for disse skipene ultimo 2013. Som tabell 27 viser, har lånene på Arctic fartøyene og Neptune og Cape Ann 

forskjellige renter, men siden de er såpass nære velger vi å vekte de likt. 

 

Tabell 28 Beregnet gjeldskostnad 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Vi kommer frem til en vektet gjeldskostnad på 5,55 %. Vi velger å anvende dette anslaget ved estimering 

av WACC, da vi mener det fremstiller gjeldskostnaden på en mer realistisk måte enn det historiske 

gjennomsnitt. 

10.3 Fastsettelse av kapitalstruktur 

Da driftens kapitalomkostninger uttrykker hva kapitalinnskyterne ofrer ved å investere i virksomheten, 

skal det benyttes markedsverdier for egenkapitalen og nettogjelden ved fastleggelse av kapitalstrukturen. 

Det er sjeldent at selskaper avslører deres langsiktige kapitalstruktur eller ønsket kapitalstruktur. Det er 

heller ikke sikkert selskapet har en klar politikk når det kommer til kapitalstruktur173. Höegh gir 

informasjon om hvordan de kalkulerer kapitalstrukturen og viser til årenes fordeling mellom 

rentebærende gjeld og egenkapital. Da Höegh er børsnotert selskap, vil markedsverdien av egenkapital 

være det beste målet for verdi, da denne reflekterer den faktiske alternativkostnaden for 

egenkapitalhaverne174.  Ved å anvende antall utestående aksjer og aksjekursen vil markedsverdien på 

egenkapitalen fremkomme. Da våres mål er å finne hva vi mener er den riktige aksjekurs for Höegh, vil det 

oppstå en sirkelreferanse ved å anvende en annen aksjekurs. Vi mener likevel at det vil være mer 

rettvisende å anvende denne metoden i stedet for å bruke den bokførte verdi, da en bokført verdi vil gi 

upresise estimater på de reelle kapitalkostnader.  

                                                           
173 Petersen&Plenborg, 2012.s. 247 
174 Petersen&Plenborg, 2012  
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Antall utestående aksjer per 01.04.16 er 76.876.372175. Aksjekursen på slutten av dagen var 87,25 norske 

kroner 176. Da aksjekursen blir vist i NOK, må vi finne verdien i USD. Til dette anvender vi valutakursen per 

01.04.16, som var på 8,2794 norske kroner177.  En sluttkurs lik 87,25 norske kroner, tilsvarer altså en kurs 

lik $10,54. Dette gir en markedsverdi på egenkapitalen lik $810.138.833,37. 

Når vi skal finne markedsverdien på netto rentebærende gjeld, anvender vi den reformulerte balansen. I 

år 2015 er netto rentebærende gjeld lik $467,297 millioner. Höegh har høy langsiktig gjeld grunnet 

finansiering av Independence, Lampung og Gallant. I tiden frem mot 2022, vil de fortsette med investering 

i FSRUer, hvorfor vi tror den langsiktige gjelden fortsatt vil holde seg høy. Vi velger derfor å anvende NIBD 

som rapportert i reformulert balanse 2015 som markedsverdi.  

 

Tabell 29 Kapitalstruktur 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

10.4 WACC 

Vi anvender formelen for WACC, men skattefordelen ved gjeld tas ikke med da vi som tidligere nevn antar 

en skattesats lik 0 % for Höegh. Den selskapsspesifikke WACC for Höegh er derfor estimert til 6,42 %. 

 

Tabell 30 WACC 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

                                                           
175Nordnet.no, 20161 
176 Nordnet.no, 20162 
177 DNB.no, 2016 
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11. Budsjettering 

For å estimere en egenkapitalverdi for virksomheten er det vesentlig at vi har velargumenterte budsjetter 

for selskapets inntekter og kostnader. For å produsere budsjetter tar vi utgangspunkt i både analytikeres 

framtidsutsikter, Höegh sine egne prognoser, samt egne antakelser basert på den strategiske analysen og 

regnskapsanalysen. Det er vanskelig å forutsi fremtiden for et selskap, og prognoser får ofte en subjektiv 

vinkling fra den enkelte analytiker. Vi har derfor valgt å kombinere de historiske tallene med en dypere 

forståelse av LNG bransjens framtidsutsikter. Budsjetteringen skal derfor forstås som en sammenfatning 

av de foregående analyser av strategi, rentabilitet og vekst. Formålet med å budsjettere er at man skal 

komme frem til de fremtidige pengestrømmer, som igjen brukes til selve verdsettelsen av Höegh. Vi vil i 

dette kapitlet komme inn på alle vesentlige forutsetninger til verdsettelsen, herunder inntekter, kostnader 

og gjeld. 

11.1 Budsjettperiode 

Ved fastsettelse av budsjettperiode sier man hvor langt frem i tid vi gjør antakelser om selskapets utvikling 

i inntekter og kostnader før man anser at selskapet er i en «steady state». Vår modell har som tidligere 

beskrevet ikke den sedvanlige terminalverdi, men går ut fra aktivenes levetid. Det vil være både vanskelig 

og spekulativt å budsjettere hva et skip venter å innbringe om eksempelvis 30 år, noe som gjør at vi må ta 

utgangspunkt i kontrakter som speiler dagens markedssituasjon. Våre antakelser sier at Höegh får levering 

av sitt siste skip i 2022, noe vi vil komme tilbake til senere. 

11.2 Inntekter 

Overordnet kan man si at selskapets inntekter kommer fra fire elementer; time charter inntekter fra den 

eksisterende FSRU flåte, kommende FSRUer og fra LNGC fartøyene, i tillegg til administrasjonsinntekter. I 

de offentlige regnskaper for Höegh blir ikke alle inntekter og kostnader ført på samme måte, og for de to 

FSRUene GDF Suez Cape Ann og GDF Suez Neptune opptrer overskuddsandelen fra joint venture 

eierskapet i skipene i posten «del av resultat fra investeringer i joint ventures». Vi vil likevel beregne T/C 

inntekter og kostnader for disse skipene da det er relevant i forbindelse med verdsettelse av de enkelte 

skip. Vi vil også inkludere salg av et gammelt LNGC skip i 2016. 

Time charter inntekter 

Vi vil gå gjennom hvert enkelt skip og vurdere skipets rate, altså hva skipet innbringer per dag. Höegh har 
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ikke selv offentligjort hvilke rater de har forhandlet frem i de individuelle kontraktene, men i flere tilfeller 

har de uttalt hva de forventer at skipet innbringer i årlig EBITDA. Vi vil derfor basere inntektene på 

estimater gjort av diverse banker og meglerhus, samt vurdere disse inntektene opp i mot det årlige 

EBITDA Höegh selv forventer fra skipene og eget skjønn. Ved beregning av EBITDA antar vi at skipene har 

en utnyttelsesgrad på 98 % per år da de er på lange kontrakter, men at de har noe nedetid grunnet 

reparasjoner/vedlikehold m.m. For noen skip er det i årsrapporten for 2011 rapportert 

inntektssegmentering, noe vi vil ta med i betraktningen av disse skipenes rater. I tabell 31 finner man en 

sammendrag av bankenes antatte rater, implisitte rater ut fra Höegh sine uttalelser og våre egne 

estimater. 

 

Tabell 31 Sammendrag av rater 

Eksisterende FSRU flåte 

Nåværende FSRU skip inkluderer Neptune, Cape Ann, Gallant, PGN Lampung, Independence og Grace.  

 

GDF Suez Cape Ann og GDF Suez Neptune  

Höegh rapporterte i 2011 at Cape Ann og Neptune hadde charterinntekter på henholdsvis $20,404 og 

$20,378 millioner178, noe som tilsvarer en dagsrate på ca. $114.000 per dag. Banker og meglerhus 

estimerer i gjennomsnitt rater på $117.000 per dag. Ut fra dette velger vi bruke rater på $115.000 per 

dag. 

                                                           
178 Höegh LNG årsrapport 2011 
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Höegh Gallant  

Analytikere har estimater med et gjennomsnitt på ca. $135.500 per dag. Höegh har selv uttalt at skipet vil 

generer et årlig EBITDA på $40 millioner179, tilsvarende daglige rater på omkring $136.000 gitt opex på 

$24.000 daglig. Vi tar utgangspunkt i rater mellom dette og antar $135.000 per dag. 

PGN FSRU Lampung  

Höegh har ikke kommet med noen uttalelser omkring skipets inntjening, noe som gjør at vi baserer oss på 

de gjennomsnittlige daglige rater estimert av banker og meglerhus. Vi antar derfor dagsrater på $130.000. 

Independence 

Höegh har selv antydet at kontrakten kan bidra med $50 millioner i EBITDA årlig180. Legger man til grunn 

daglige operasjonelle kostnader på $24.000 betyr dette en dagsrate på omkring $164.000. Banker og 

meglerhus har noe lavere estimater med et gjennomsnitt på $143.500 per dag. Vi vurderer det slik at 

Höegh selv kan ha vært noe optimistisk med presseuttalelsene på $50 millioner årlig og at noen av 

meglerhusene underestimerer med rater helt nede på $130.600. Vi tar derfor utgangspunkt i at dagsraten 

for Independence er på $145.000. 

Independence er i dag på en 10 år lang kontrakt, med en kjøpsopsjon ved kontraktens utløp. I august 2015 

ytret Klaipeda Oil et ønske om å kjøpe FSRUen nå, fremfor om 10 år. Höegh repliserte at de ikke ville 

godta dette siden Höegh sin forretningsmodell er å eie skip, ikke å selge skip. På samme tid uttalte 

Litauens energiminister, Rokas Masiulis,  

“We are inclined to tell Höegh LNG now that we will buy out the vessel in 10 years”181.  

På bakgrunn av dette legger vi til grunn at Klaipedos Nafta velger å utnytte kjøpsopsjonen, og at skipet blir 

solgt etter 10 år. Da vi ikke har informasjon rundt salgspris, antar vi at den blir solgt for bokført verdi på 

salgstidspunktet.  

Höegh Grace  

Höegh sier selv at de antar et EBITDA på mellom 40 og 45 millioner dollar per år182, noe som tilsvarer rater 

på mellom omkring $136.000 og $150.000, gitt opex på $24.000 daglig. Analytikernes estimater har et 

                                                           
179 Lloydslist.com, 20151 
180 Gcaptain.com, 2014 
181 Naturalgaseurope.com, 2015 
182 Lloydslist.com, 20151 
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gjennomsnitt på $131.000. Med utgangspunkt i dette går vi ut fra et årlig EBITDA på $40 millioner, og 

dermed rater på $136.000 daglig.  

FSRU nybygg  

Höegh har to skip under bygging som vil bli levert i henholdsvis 2017 og 2018. I tråd med virksomhetens 

nybyggprogram har kun et av skipene kontrakt, mens det andre er «åpent». Det mest interessante og 

avgjørende i våres fremtidige budsjettering av Höegh er hvilke antakelser man gjør med hensyn til 

bestilling og levering av nye skip som enda ikke er bestemt.  

Fra rentabilitetsanalysen så man at virksomheten de seneste år har levert svake nøkkeltall, men som i 

2015 viste en forbedring. Dette i kombinasjon med viten om at de svake resultater stammer fra store 

investeringer og etableringskostnader innen  FSRU segmentet kan indikerer at Höeghs FSRU virksomhet er 

på et tidlig stadie i livssyklusen. Den strategiske analysen peker på økende LNG etterspørsel i årene 

fremover, og at Höegh har gode forutsetninger for å kunne kapitalisere på en slik opptur da de anses som 

en av verdens ledende aktører innen FSRU tjenester. Höegh har så langt fulgt planen om sitt 

nybyggprogram, og med bakgrunn i den strategiske analysen tilsier mye at det skal kunne fortsette. 

Höegh har selv uttalt at de har et mål om å drifte en FSRU portefølje på 12-13 skip innen 2022-2023183. 

Nordea legger i sine analyser til grunn bestilling og levering av fem FSRUer i tillegg til de to som er under 

bygging. Dette innebærer levering av til sammen to skip i 2018, noe som vi anser for i overkant optimistisk 

da det enda ikke har kommet konkret informasjon rundt dette.  På bakgrunn av Höeghs egne mål, den 

strategiske- og regnskapsanalysen, samt analytikeres forventninger budsjetterer vi med levering av en ny 

FSRU årlig frem mot 2022. Den gode tilgangen på nye prosjekter gjør at vi kan anta at Höegh sikrer 

langtidskontrakter for skipene, og dermed at virksomheten opererer en FSRU portefølje på 12 skip ved 

utgangen av 2022. 

FSRU #8                                                                                                                                                

Dette skipet forventes å bli levert i løpet andre kvartal 2018. Höegh har inngått en 20 års kontrakt med 

Octopus LNG i Chile, noe som i følge Höegh vil bidra til et årlig EBITDA på $36 millioner184. Dette anslaget 

tilsvarer en dagsrate på ca. $125.000, noe som er nære analytikers anslag på $119.500 i gjennomsnitt. Ut 

fra dette legger vi til grunn en rater på $122.000 per dag.  

                                                           
183 Webcast Höegh LNG Capital Markets Day 2014 
184 Lloydslist.com, 20151 
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FSRU #7 og fremtidige nybygg (FSRU #9 - #12)  

Når det gjelder ratene vi kan forvente for FSRU #7 og andre usignerte fremtidige nybygg er det lite 

informasjon tilgjengelig. Det eneste estimatet vi har funnet er fra Nordea, som antar rater på $130.000, 

uten å begrunne dette ytterligere. 

Når vi skal vurdere ratene legger vi derfor til grund Nordeas estimat, samt den seneste kontraktinngåelse 

som vi har estimert til $122.000 per dag. Vi velger å anta et nøytralt, dog muligens noe konservativt 

estimat på $120.000 i dagsrater for fremtidige kontrakter. Bakgrunnen for dette er at vi fremdeles 

forventer gode marginer i FSRU bransjen, men at en viss normalisering av markedet og noe økt 

konkurranse gjør at man ikke kan forvente rater på nivå med for eksempel Independence. 

Fremtidige FSRU kontrakter  

Vi har gjort antakelser rundt nåværende kontrakter samt den første kontrakten for kommende skip. Da vi 

verdsetter aktivene ut fra deres levetid må vi gjøre noen antakelser om hva som skjer etter skipet er ferdig 

med sin første kontrakt. Selv om man bør være forsiktig med å gjøre antakelser om hendelser langt frem i 

tid, anser vi på bakgrunn av den strategiske analysen som lite sannsynlig at marginene i FSRU segmentet 

er vedvarende. Derfor mener vi det vil tjene den beste hensikt å anta en noe lavere fremtidig rate med 

bakgrunn i potensielle fremtidige trusler for bransjen. Profitable marginer og relativt lave 

inngangsbarrierer vil tiltrekke seg nye aktører til bransjen, som igjen vil presse ned time charter ratene. På 

denne bakgrunn antar vi at markedet stabiliserer seg 10 år etter levering av siste skip, altså i 2032, på 

$110.000 per dag per skip. Man kan se på dette som en ”steady state” rate i 2016-nivå, og kontrakter 

inngått etter 2032 vil derfor ta utgangspunkt i denne raten i tillegg til inflasjon. Det er viktig å poengtere at 

skip som har kontrakter som strekker seg forbi dette tidspunkt, vil fortsette å være det til kontraktens 

utløp. Som følge av de seneste års utvikling i  kontraktlengder, har vi også valgt å anta at skipene går over 

på femårskontrakter etter første kontraktsperiode. Vi tar også med i beregningene at ratene faller jevnt 

mot steady state raten, sådan at nye kontrakter inngått før 2032 vektes i henhold til kontraktens 

inngåelsesår med skipets initialkontrakt og steady state raten, i tillegg til inflasjon. 

LNGC skip  

Da Höegh har skiftet fokus fra LNGC til FSRU segmentet har de derfor de seneste år kvittet seg med noen 

eldre LNGC skip. I dag består Höegh sin LNGC flåte av de omkring 10 år gamle Arctic Princess og Arctic 
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Lady. Vi antar at disse skipene vil beholdes ut levetiden, men at de ikke vil legge inn nye bestillinger på 

denne type skip. 

Arctic Princess og Arctic Lady  

Banker og meglerhus har gjennomsnittlige estimater på $71.000 per skip per dag. I 2011 rapporterte 

Höegh inntekter på $24,104 og $27,392 millioner per skip, tilvarende rater på ca. $67.500 og $76.500.185 

Basert på dette finner vi det rimelig å anta rater tilsvarende analytikernes gjennomsnittlige estimater, 

altså $71.000 per skip per dag. 

Administrasjonsinntekter 

Höegh har de seneste år rapportert om inntekter i posten «Management and other Income». Ved 

dekomponering av posten ut fra årsrapportene ser man at store deler av denne inntekten stammer fra 

studier Höegh har gjort i forbindelse med FLNG segmentet. Höegh har lagt FLNG på is, og derfor antar vi at 

disse inntektene ikke vil forekomme i fremtiden. Vi ser at den resterende hoveddelen i denne posten 

kommer fra de kommersielle og tekniske administrasjonsgebyrene fra administrasjon av skipet Matthew, 

et skip eid av Suez LNG Shipping186. Denne inntekten har i tidsrommet 2010 - 2014 vært på 

gjennomsnittlig $4,4 millioner. Det er lite informasjon rundt denne administrasjonsvirksomheten på 

Höegh sine hjemmesider og årsrapporter. Vi går ut fra at dette er et forretningsområde de ikke vil satse 

store ressurser på i fremtiden. Matthew er et gammelt skip som per i dag ikke har en fraktkontrakt, noe 

som gjør at vi antar at administrasjonen av skipet vi bli avviklet i løpet av noen år. Vi velger å budsjettere 

med inntekter på $4,5 millioner med årlig stigning lik inflasjon i de kommende fem år, før 

administrasjonen av skipet bli avviklet. Se bilag 11 for budsjettering av administrasjonsinntekter.  

 

Tabell 32 Dekomponering av "Management and other income" 

(Kilde: Årsrapporter, egen tilvirkning) 

 

                                                           
185 Höegh LNG årsrapport 2011 
186 HöeghLNG.com, 20162 
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Innbetaling for salg av LNGC fartøy 

Höegh solgte LNGC fartøyet LNG Libra for $20,8 millioner i 2015. Höegh har mottatt 30 % av salgsprisen, 

og vil få betaling for de resterende 70 % når skipet blir overlevert til ny eier i løpet av andre kvartal 

2016187. Dermed forventes en pengestrøm på $14,56 millioner andre kvartal 2016. 

 

Skrapverdi 

Skrapverdien er viktig både fordi den er med på å bestemme virksomhetens avskrivninger og fordi det vil 

opptre som en positiv pengestrøm ved skipets avskaffelse. For å beregne skrapverdi kan man basere seg 

på historiske skrappriser. Da ingen FSRUer har rukket å bli skrapet, samt et til nå ikke-eksisterende 

andrehåndsmarket for FSRUer, kan dette være utfordrende. I shippingindustrien kan dog skapverdi finnes 

ganske materielt, på grunnlag av skrapverdi på stål og et betydelig eksisterende skrapmarket188. For å 

finne skrapverdien multipliseres derfor prisen på stål med skipets lettvekt tonnasje (ldt). Denne 

skipsinformasjon er ikke tilgjengelig for oss, noe som gjør at vi tar utgangspunkt i en av Höeghs gamle 

LNGCer, Norman Lady, som ble solgt som skrap i 2013. Skipet var 87.600 cbm og 20.678 ldt. Prisen den 

oppnådde på den tiden var $521 per ldt, noe som ga en skrapverdi på $10,8 millioner189. Tar man 

forholdet mellom cbm og ldt på Höeghs flåte gir dette en gjennomsnittsvekt på omkring 37.000 ldt (se 

beregning i bilag 13). Prisen på stål varierer fra region til region, og kan være vanskelig å estimere frem i 

tid. I dag er prisnivået lavt, men vi går ut fra et nøytralt estimat på $400 per ldt ut i fra historisk 

utvikling190. Ut fra disse beregninger og antakelser, estimerer vi skrapverdien til å være $15 millioner per 

skip. Vi går ut fra at skrapverdien stiger i takt med inflasjon da oppgaven ikke vil ta for seg fremtidige 

prognoser om utvikling i stålpriser. 

11.3 Kostnader 

Det er syv forskjellige type kostnader som vi regner med i våres verdsettelse. Fem av dem, nemlig CAPEX, 

charterhire kostnader, operasjonelle kostnader (opex), voyage kostnader og tørrdock kostnader kan 

knyttes til hvert enkelt skip. Ut over dette har man administrasjonskostnader og 

forretningsutviklingskostnader som vil bli estimert ut fra historiske regnskaper og forventninger til disse 

kostnadene fremover. 

                                                           
187 Höegh LNG Q4, 2015 
188 KPMG, 2012, s.6 
189 Groupe-eyssautier.com, 2013 
190 Lloydslist 2014, *Se bilag 12 
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CAPEX 

CAPEX relaterer seg til investeringskostnader for nye FSRUer. Prisen på FSRUer kan være varierende, da 

skipenes spesifikasjoner og spesialtilpassede løsninger kan være forskjellig fra skip til skip. Höegh sin 

Independence og Lampung ble ført inn i balansen til en gjennomsnittlig kostpris på $298 millioner, noe vi 

anser som et rimelig estimat for fremtid CAPEX. Det er vanlig prosedyre at størstedelen av investeringen 

betales ved skipets levering, men at verftene får delbetalinger når skipet er under bygging. Vi vet at Höegh 

forventer å betale $200 millioner ved levering av skipet Grace, og går derfor ut fra at dette også er tilfelle 

for fremtidige skip. De resterende $98 millioner antas å forfalle i to like deler henholdsvis et- og to år før 

levering. 

Charterhire kostnader 

Kostnadene er knyttet opp mot LNGC skipene Arctic Lady og Arctic Princess. Leif Höegh (U.K), et 

datterselskap til Höegh LNG Holdings, leier Arctic Princess og Arctic Lady på bare-boat charter kontrakter 

fra joint venture selskaper hvor Höegh eier henholdsvis 50 % og 33,98 % for Arctic Lady og Arctic 

Princess191. Posten er på omkring $35,5 millioner for både 2013, 2014 og 2015. På bakgrunn av 

kostnadenes opprinnelse antar vi at den stiger til $36 millioner ($18 millioner per skip) de kommende år.  

Da Höegh betaler leie av skipene til selskaper som de selv eier velger vi å korrigere for dette. Dermed er 

nettoleien for skipene på $9 millioner ($18*50 %) og $11,9 millioner  ($18*66,02 %), altså $20,9 millioner 

til sammen. Det er Höegh som holder skipenes kontrakter og derfor tilfaller 100 % av skipenes inntjening 

til Höegh, etter at charterhire kostnaden er betalt til motparten i joint venture samarbeidet.  

 

Operasjonelle kostnader  

De operasjonelle kostnadene (opex) er kostnader tilknyttet driften av skipene. Opex inneholder blant 

annet lønn til mannskap, sosiale kostnader, bonuser, opplæring, reservedeler og forsikringer. De 

operasjonelle kostnadene for skipene kan selvfølgelig variere, og vil eksempelvis være noe høyere i år 

med mye utskiftinger av slitedeler eller i år hvor det blir kjøpt eller solgt skip. Beregningene av opex er 

særlig viktig da det direkte påvirker EBITDA og cash flow fra hvert skip.  

En tommelfingerregel er at opex er 3 % per år av total capex for prosjektet192. Det skal dog bemerkes at 

dette gjelder for hele LNG verdikjeden. Vi tar utgangspunkt i capex på $298 millioner og $200 millioner for 

                                                           
191 Höegh LNG årsrapport 2012 
192 PWC,2014.s.7. 
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henholdsvis FSRU og LNGC. Dette tilsvarer daglige operasjonelle kostnader per skip på $24.000 og 

$16.500. Ved disse kostnadene vil opex for år 2013-2015 blitt som følger: 

 

Tabell 33 Estimering av operasjonelle kostnader 

(Kilde: årsrapporter, egen tilvirkning) 

Differansen mellom estimert og reell opex i 2014 kan skyldes levering av tre nye FSRUer, samt 

opplæringskostnader og lignende tilknyttet dette. Vi mener likevel at dette er den beste måten å 

budsjettere fremtidige operasjonelle kostnader på.  

Voyage kostnader 

Voyage expenses inkluderer bunker (brennstoff), havneavgifter, laste- og lossekostnader, kanalavgifter og 

agentkostnader. Dette er kostnader som vanligvis blir betalt av de som leier et skip. Denne posten opptrer 

derfor kun i perioder hvor skipet ikke er drevet for leiers regning. Det fremgår av årsrapporten i 2014 at 

grunnen til den store relative økningen i forhold til tidligere år er bunkerkostnader tilknyttet LNG Libra i 

2013 og  leveringen av de tre FSRUer i 2014. Gjennomsnittet for denne posten er tidligere år på omkring 

$0,5 millioner, mens den i 2013 og 2014 er hhv. $5,1 og $6,3 mill.  Vi  ser at den igjen faller i 2015 til  $2,7 

millioner. 

 
Tabell 34 Historiske voyage kostnader 

(Kilde: årsrapporter, egen tilvirkning) 
 

Vi antar at båtene er på kontinuerlige kontrakter, noe som gjør at de eneste periodene disse typer 

kostnader oppstår er i de perioder skipet leveres til Höegh, skal til tørrdock eller overleveres til annen 

eier/ skrapes. Ut fra informasjonen og utviklingen i disse kostnadene beregner vi $2 million ved levering 

av et skip og $0,5 millioner ved tørrdock og salg av skip. Vi lager dermed en oversikt over hvilke år denne 

type kostnader opptrer, som kan ses i bilag 14.  

 



 

96 | s i d e  
 

Tørrdock kostnader  

I Höeghs offentlige regnskaper blir tørrdock kostnader ført som aktiv sammen med skipene og avskrevet 

separat over tre til fem år193. En av de operasjonelle fordelene med FSRUer er at de ikke har behov for 

tørrdocking  så lenge de er ankret samme sted, noe som i praksis betyr så lenge de er på kontrakt. Vi går 

derfor ut fra at FSRUer må til tørrdock hvert femte år etter første kontrakt og at LNGCer må til tørrdock 

hvert femte år. Vi antar at det for hver tørrdock påløper en kostnad på $2 millioner som avskrives over 

fem år, og at skipet ikke er i kommersiell drift i en periode på et kvartal i de år hvor tørrdock 

forekommer.194 I likhet med andre kostnader og inntekter antar vi økning i tørrdock kostnadene 

tilsvarende inflasjonen. Tørrdock kostnadene har en direkte påvirkning på skipets pengestrøm i de årene 

det forekommer. 

Administrative kostnader 

De administrative kostnadene dekker kostnader relatert til lønn, HR, IT og lignende på hovedkontoret i 

Oslo samt selskapets regionale kontorer. Posten dekker også reisekostnader, konsulenter/ advokater, 

samt andre kostnader knyttet til Höeghs nybyggprogram. Man ser en stor økning fra 2013 til 2014 og 

2015, som i stor grad kan knyttes til etableringen av Höegh LNG Partners (HMLP)195.  

 
Tabell 35 Historiske administrative kostnader 

(Kilde: Årsrapporter, egen tilvirkning) 
 

Ut fra gjennomsnitt de siste tre år og i løpet av hele perioden setter vi de administrative kostnadene til 

$25 millioner i 2016, og at de påfølgende år vil stiger med inflasjonen. I tillegg anslår vi at Höegh sin 

flåteutvidelse også vil kreve flere administrative ressurser, og antar dermed at de administrative 

kostnadene stiger med 5 % per levert skip.  

 

 

Utviklingskostnader 

Kostnadene her er prosjektkostnader knyttet til utvikling av FLNG segmentet, utvikling av Port Dolpin-

prosjektet, samt generelle prosjektkostnader, forskning og utvikling og ressursforbruk i forbindelse med 

                                                           
193Höegh LNG årsrapport 2014, note 11 
194 Se bilag 14 for tørrdockplan 
195Höegh LNG årsrapport 2014, note 9 
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nye FSRU prosjekter. Da både FLNG og Port Dolphin prosjektet er skrinlagt og nedskrevet, dekomponerer 

vi posten ut fra notene og inkluderer kun de generelle prosjektutviklingskostnadene.  

 

Tabell 36 Dekomponering av Business Development expenses 

(Kilde: årsrapport 2014, egen tilvirkning) 
 

Vi ser at utviklingen i de generelle prosjektutviklingskostnadene varierer noe, men har et gjennomsnitt på 

i overkant av $6 millioner. Vi tar utgangspunkt i at kostnaden er på $6,5 millioner første budsjettår og 

deretter stiger med inflasjonen. Vi begrunner dette med at Höegh vil arbeide kontinuerlig med å sikre seg 

nye kontrakter og FSRU prosjekter. Se bilag 15 for budsjettering i administrasjons- og utviklingskostnader. 

11.4 Gjeld 

Netto rentebærende gjeld er rentebærende gjeld fratrukket rentebærende aktiver. Selv om skip er solgt til 

Höegh LNG Partners er hele gjelden likevel rapportert i balansen da regnskapene er konsoliderte. For å få 

en korrekt fremstilling av den rentebærende gjelden tilknyttet skipene, trekker vi ut delen av gjeld og 

kontanter, 41,96 %, som ikke tilhører selskapet fordi det er eid av andre investorer i Höegh LNG Partners. 

Restricted cash er ført i HMLP sine regnskaper, så vi trekker ut 41,96 % av dette. For cash and cash 

equivalents må vi gå ut fra hvor kontantene stammet fra i 2014, fordi HMLP ikke har offentliggjort 

årsrapporten for 2015. $30.477.000 av $66.302.000 kom fra HMLP dette året, altså 46 %. Vi antar det 

samme forholdet er gjeldene for  2015 og trekker derfor  ut delen Höegh ikke eier. Se bilag 16 for justering 

av NIBD. Skipet Grace var ikke levert fra verftet ved utgangen av 2015, og derfor var store deler av gjelden 

til dette skipet heller ikke balanseført. Höegh uttaler at ytterligere $200 millioner vil påløpe ved skipets 

levering i 2016.  

 

I tidligere årsrapporter var gjeldsandelen for skipene eid gjennom joint ventures også inkludert i balansen. 

Fra og med årsrapporten 2014 er disse skipene og tilhørende gjeld, ikke balanseført på samme måte i 

henhold til IFRS 11. For å få et riktig bilde av virksomheten må vi derfor legge til Höegh sin andel av 
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gjelden i skipene som er eid gjennom joint ventures. Skipene som ikke er konsolidert er GDF Suez 

Neptune, GDF Suez Cape Ann, Arctic Lady og Arctic Princess. I årsrapporten for 2014 skriver Höegh at 

deres andel av gjelden på Neptune og Cape Ann og Arctic fartøyene beløper seg til henholdsvis til $260,3 

millioner og $131,4 millioner. Vi antar at Höegh sin totale andel av gjelden utgjør den langsiktige del av 

gjelden i 2014, tilsvarende $250,5 millioner og $122 millioner. Siden Neptune og Cape Ann er eid av HMLP 

må vi også her justere gjelden slik at Höegh sin endelige del av gjelden utgjør $145,4 millioner. 

12. Verdsettelse 

Som vi har forklart tidligere i oppgaven anvender vi en hybrid av balansebasert og inntjeningsbasert 

tilnærming for verdsettelse av Höegh. I dette ligger det at vi verdsetter selskapet ved å finne selskapets 

NAV på dagens og fremtidige skip basert på DCF metoden. Vi verdsetter hvert enkelt skip ved å 

tilbakediskontere skipenes frie pengestrømmer over deres levetid, for deretter å trekke fra gjeld og 

kostnader som ikke er direkte knyttet opp mot skipene. Administrasjon- og utviklingskostnader vises i 

modellen som «administrative/ virksomhetskostnader». Skipene blir verdsatt ut fra antakelser og 

estimater fra kapittel 11. Det samme gjelder for inntektene fra administrasjon og salg av LNGC fartøy, 

samt nåverdiberegning av administrasjons- og utviklingskostnader.  

 

For skip som er eid gjennom joint venture samarbeider går vi ut fra at andelen av skipets verdi som 

tilfaller Höegh er lik deres eierandel i samarbeidet. Det samme prinsipp er gjeldene for skip som er eid av 

Höegh LNG Partners, hvor Höegh LNG Holdings har en eierandel på 58,04 %. I tabell 37 vises oppsettet på 

verdsettelsesmodellen med resulterende markedsverdi på egenkapitalverdien samt den tilhørende 

aksjekurs. 
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Tabell 37 Verdsettelsesmodell 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Som man ser får man en egenkapitalverdi på 12,22 milliarder norske kroner, noe som tilsvarer en 

aksjekurs på 159,01 kroner. 

 

Man skal være oppmerksom på verdiforskjellene i eksisterende og kommende skip, da det umiddelbart 

kan se ut som at kommende FSRUer vil skape mindre verdi enn de eksisterende skip. Grunnen til de store 

forskjellene er at de eksisterende FSRUer ikke har capex inkludert i DCF modellene, da all gjeld tilknyttet 

disse skipene allerede er påløpt og balanseført i selskapet eller hos et av joint venture selskapene, og 

senere blir trukket fra. For fremtidige skip vil investeringen være en del av pengestrømmen, og etter våre 

antakelser forekommer investeringen og den tilhørende negative pengestrøm to år før levering i tillegg til 

leveringsåret. I tabell 38 vises pengestrøm og balanse for skipet Grace, hvor investeringen senere blir 

trukket fra og ikke er en del av pengestrømmen. I tabell 39 vises pengestrøm og balanse for FSRU#8, hvor 

pengestrømmen er negativ de første årene grunnet capex. Se bilag 17 for pengestrøm og balanse for 

resterende skip. 



 

100 | s i d e  
 

 

 

Tabell 38 Pengestrøm og balanse for Grace 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

 

Tabell 39 Pengestrøm og balanse for FSRU #8 

(Kilde: Egen tilvirkning)  
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En av de store fordelene med denne verdsettelsesmodell, er at man enkelt kan se hvor verdien til 

selskapet stammer fra. På denne måten kan man se hvordan selskapsverdien påvirkes dersom noen 

komponenter av verdsettelsen ikke er reelle. I figur 24 har vi laget en illustrasjon av nettopp dette. 

 

 
Figur 24 Bidrag til aksjekurs 

(Kilde: Egen tilvirkning) 
 

Som man ser er det netto rentebærende gjeld og verdien av fremtidige administrasjonskostnader som er 

de viktigste faktorene til å dra ned verdien av selskapet. I figur 25 ser man nærmere på hvordan 

eksisterende og nye skip bidrar til aksjekursen.  

 
Figur 25 Skipenes bidrag til aksjekurs 

(Kilde: Egen tilvirkning) 
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Man ser igjen at kommende skip tilsynelatende ser ut til å bidra mindre, noe som ikke nødvendigvis er 

tilfelle jf. tidligere forklaring. Grace er skipet som helt klart bidrar mest, noe som kommer fra at skipet 

kom i 2016 og dermed har hele sin levetid igjen, i tillegg til at Höegh har sikret en lang kontrakt med gode 

rater for skipet. I figur 26 har vi gjort approximasjoner slik at vi trekker ut gjelden til leverte skip, noe som 

gir et mer intuitivt og muligens mer reelt bilde av skipenes bidrag til aksjekurs. 

 
Figur 26 Skipenes bidrag til aksjekurs, korrigert for gjeld 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

12.1 Scenario- og sensitivitetsanalyse 

Scenarioanalyse 

Vi har antatt at Höegh de kommende år lykkes med sitt nybyggprogram og at fire FSRUer leveres mellom 

2019 og 2022. Fra figur 26 ser man at de fremtidig potensielle skipene, FSRU #9 – FSRU #12, er ekstremt 

betydelige for selskapsverdien. Vi ønsker å se hvor mye av den estimerte selskapsverdien som faktisk 

ligger i antakelsen om fremtidig erverving av skip, og hva som skjer hvis de ikke lykkes i å gjennomføre 

nybyggprogrammet. Da all capex og aktivspesifikke inntekter og kostnader ligger i èn post i verdsettelsen 

kan den enkelt trekkes ut. For å få et realistisk bilde av en slik «bear-case» korrigerer vi også for 

opprinnelig utvikling i administrasjonskostnader, da estimeringen av disse er basert på forventet 

flåteekspansjon. Tabell 40 viser resultatet. 
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Tabell 40 Scenarioanalyse 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Resultatet av scenarioanalysen medfører et fall på 39,91 % i forhold til opprinnelig estimert verdi. 

Sluttkursen for Höegh på Oslo Børs den 1.4.2016 var 87,25 kroner196. Det er lavere en våres estimat, men 

kursen er nærmere dersom man korrigerer for ikke-signerte nybygg. Det store fallet kan gi indikasjoner på 

at markedet ikke har samme antakelser som oss og at ikke-signerte fremtidige nybygg dermed ikke er 

priset inn i aksjen.  

Sensitivitetsanalyse 

Verdsettelsen er gjort på bakgrunn av en rekke forutsetninger og antakelser. Vi ønsker å gjøre en 

sensitivitetsanalyse på to viktige parametere, nemlig WACC og antatte rater på skipene. Når vi ser på 

sensitiviteten med hensyn til TC rater gjelder dette både prosentvis fall i de antatte ratene på skipenes 

første kostrakt samt steady state raten. Figur 27 og tabell 41 viser utfallet av sensitivitetsanalysen. 

 

 

Figur 27 Sensitivitet for WACC og TC rater 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

                                                           
196 Nordnet.no, 20162  
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Tabell 41 Sensitivitetsanalyse, utvalgt stigning og fall 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Som man ser er selskapets aksjekurs meget følsom for begge parameterne. At kursen er følsom for 

utvikling i TC rater er ikke så overaskende da de har direkte påvirkning på selskapets omsetning. De 

vektede kapitalomkostninger, WACC, påvirker direkte verdien av selskapet da skipenes pengestrømmer er 

tilbakediskontert med denne renten. Følsomheten er meget stor og man ser at en stigning eller fall i 

WACC på 1 % fører til at den estimerte aksjekursen faller/ stiger henholdsvis 38,74 % og 26,05 %. Ved 

estimering av WACC kunne det vært mulig å argumentere for at eksempelvis selskapets betaverdi eller 

markedets risikopremie skulle vært både høyere og lavere. Denne analysen viser hvor sensitiv 

estimeringen av selskapets verdi er på antakelser rundt dette.  

 

Tabell 42 Sensitivitetsanalyse, total analysetabell 

(Kilde: egen tilvirkning) 

13. Levetidens påvirkning på egenkapitalverdi 

I kapittel 8 så vi hvordan en endring i levetid vil påvirke regnskapet gjennom nedskrivninger og 

avskrivninger. Men hvordan vil en reduksjon i den reelle levetid påvirke egenkapitalverdien til Höegh? 

Med første øyekast, kan man få inntrykk av at reduksjon i regnskapsestimater er en vedvarende endring 

som ødelegger verdi, da det kan antas at disse endringene holder seg i fremtiden. Avskrivninger og 
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nedskrivninger en fordeling av investering som er gjort på kjøpstidspunktet. Med andre ord vil en endring 

ikke gi pengestrømeffekt, noe som gjør at effekten av større avskrivninger ikke vil påvirke selskapets 

egenkapitalverdi. 

 «Unless there is a material change in earnings, cash flow and leverage, the impact of impairment on a 

company’s valuation may be negligible. There is no reliable way to forecast the stock movement after a 

company decides to take an impairment hit,” - Vaibhav Chavan, forvalter i Equentis Capital197.   

 

Når vi nå tar for oss reduksjon i reell levetid, må aktivene avvikles tidligere og selskapet må reinvestere 

oftere. Med en modell som baserer seg på inntjening over aktivers levetid, vil det implisitt si at en 

reduksjon betyr færre inntjeningsår. I det følgende vil vi vise hvordan reduksjon i reell levetid på FSRU 

flåten vil påvirke Höeghs beregnede markedsverdi av egenkapital ved anvendelse av net asset value som 

verdsettelsesmodell. 

 

Tabell 43 Verdsettelsesmodell, 35, 30 og 25 år 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

                                                           
197 Businesstoday.in, 2013 
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Som man ser er følsomheten for verdien betydelig da et fall i levetid på 5 og 10 år medfører fall i aksjekurs 

på henholdsvis 14,92 % og 32,93 %. Figur 28 viser hvordan forskjellige elementer i modellen påvirkes ved 

reduksjon i reell levetid.  

 

 

Figur 28 Levetidens påvirkning på NAV 

(Kilde: Egen tilvirkning) *Grafen er kuttet ved aksjekurs = 100 for gi et bedre visuelt bilde av påvirkningen 

 

Höeghs egenkapitalverdi viser seg å være sensitiv overfor endringer i reell levetid. Årsaken til dette er at 

modellen bryter med antakelsen om drift i all fremtid, noe som gjør at aktivenes inntjening derfor 

estimeres over en kortere periode ved reduksjon i levetid. Spørsmålet er om det fremkomne resultat av 

dette viser den reelle effekten redusert levetid vil ha på egenkapitalverdien.  
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14. Terminalverdi 

Oppgavens utgangspunkt og vår hypotese har vært at all vesentlig del av selskapsverdien vil fanges opp 

ved anvendelse av NAV modellen. Tidligere og derfor oftere reinvesteringer vil ikke fanges opp i en modell 

som ser på inntjening over aktivers reelle levetid, og da færre inntjeningsår blir anvendt ved en reduksjon 

i FSRU flåtens levetid, vil desto mindre verdi fanges opp ved NAV. 

Modellen vi har valgt gjør at noen antakelser faller bort i forhold til en «ordinær» DCF modell. Det gjelder 

særlig «fortsatt drift» antakelsen, og betydningen av selskapets reinvesteringer i aktiver. Modellen tar i 

praksis utgangspunkt i at driften avvikles når skipene skrapes, og at man ikke reinvesterer i nye aktiver/ 

skip etter deres reelle levetid. En ordinær DCF modell med terminalverdi vil ta høyde for nettopp dette. Vi 

har fravalgt denne type modell nettopp fordi vi mener det er interessant å kunne se hvordan et enkelt 

skips verdi påvirkes av reell levetid og hvordan hvert skip bidrar til den totale selskapsverdi. Spørsmålet er 

om en modell som ikke antar «fortsatt drift» klarer å fange opp effekten av tidligere reinvesteringer og 

om den fanger opp all vesentlig verdi. Med dette utgangspunkt vil vi lage en terminalverdi som kommer 

etter skipenes levetid. Da hensikten er å illustrere hva som «ligger igjen» i en terminalverdi, hvor effekten 

av endring i reell levetid inkluderes, har vi sett oss nødt til å anvende en annen fremgangsmåte for å 

komme frem til riktig terminalverdiberegning i forhold til hva som er normalt ved en ordinær DCF. Ved 

beregning av terminalverdi vil det i dette tilfelle antas at Höegh beholder størrelsen på deres FSRU flåte, 

og dermed at skipene reinvesteres i tilsvarende skip når den reelle levetiden er over. 

Forutsetninger for terminalverdi 

- Vi går ut fra at Höegh eier 100 % når de reinvesterer i nye skip, og at det ikke er joint venture eller 

andre typer samarbeid slik som er tilfelle for enkelte skip i dag. Vi begrunner dette med at HLMP i 

dag anvendes for å sikre tilgang på kapital til vekstprogrammet, og antar at dette ikke er tilfelle i 

fremtiden 

- Vi vil regne ut tre terminalverdier for hver enkelt FSRU, nemlig terminalverdi etter 35, 30 og 25 år 

levetid 

- Administrasjonskostnader antas å fortsette som en perpetuitet med vekstrate lik inflasjon 

- Vi går ut fra at capex per skip er på $298 millioner i 2016, og stiger med inflasjon 
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- Vi trekker fra skrapverdi fra capex da de vil forekomme de samme år, bortsett fra første 

reinvestering hvor skrapverdien er inkludert i NAV modellen. Man sitter altså igjen med en «netto 

capex» etter fradraget av skrapverdi 

- Vi antar ratene på fremtidige skip er lik steady state raten på $110.000 per dag 

- Ratene har vekstrate lik inflasjon på 2 % 

- Operasjonelle kostnader er på samme nivå som i dag, $24.000, og stiger med inflasjonen 

- Skipenes utnyttelsesgrad settes til 94 %198 

- Tørrdock og voyage kostnader har vi jf. kapittel 11 estimert til $2,5 millioner per tørrdock, samt 

tilsvarende kostnad ved levering og $0,5 millioner ved skraping av skip. Gitt seks tørrdockopphold 

per skip beløper disse kostnadene seg til $18 millioner per skip over deres levetid. Det tilsvarer 

(18.000.000/35/365) ca. $1.400 per dag. Vi legger denne kostnaden til opex, slik at den også stiger 

med inflasjon. 

Dersom skipene har kortere levetid enn først antatt vil Höegh måtte gjøre reinvestering i sin flåte med 

kortere mellomrom. I tabell 44 viser vi et eksempel på hvordan nåverdien av fremtidige reinvesteringer 

påvirkes av skipet Grace sin levetid.  

 

Tabell 44 Nåverdi av fremtidig capex 

 (Kilde: Egen tilvirkning) 

                                                           
198 *Utnyttelsesgraden er i utgangspunktet på 98 % (jf.budsjetteringen). I en terminalberegning må denne være lavere fordi man ikke har mulighet 
til å justere inntjeningen i perioden med tørrdock. Vi går ut fra et kvartals tørrdockopphold hvert femte år og regner ut en gjennomsnittlig 
utnyttelsesgrad. Se bilag 18. 
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Vi ser at nåverdien av reinvesteringene stiger jo kortere levetid skipene har. Dette er både fordi 

reinvesteringene må skje oftere og at reinvesteringene skjer tidligere og dermed tilbakediskonteres færre 

perioder. 

For å finne terminalverdien regner man en perpetuitet ut fra forutsetningene nevnt ovenfor og trekker fra 

nåverdien av fremtidige investeringer (capex). Fordi Höeghs portefølje av skip skrapes og reinvesteres i 

forskjellige år må man lage egne kalkuleringer på pengestrømmer og reinvesteringer, slik at hver enkelt 

FSRU får sin egen terminalperiode. For at terminalverdiene for forskjellige levetider skal kunne 

sammenlignes må forutsetningene for kalkulasjonene være de samme. Derfor regner vi på 

pengestrømmen i terminalverdien på kontraktbasis (fem og fem år) frem til det siste skipet, FSRU #12, 

reinvesteres ved den høyeste levetid, 35 år. Etter dette får man en «terminal i terminalen», altså at 

inntektene ikke lenger baserer seg på kontrakter, men stiger jevnt med inflasjonen. Tabell 45 viser 

nåverdien av skipenes pengestrømmer.  

 

Tabell 45 Terminalverdiberegninger 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Tabell 46 viser nåverdien av akkumulert fremtidig capex og pengestrømmer for hvert skip ved forskjellige 

reelle levetider. Terminalverdien blir beregnet ved å trekke fra nåverdien av all fremtidig capex fra all 

fremtidig pengestrøm for hvert enkelt skip. Ved lengre levetider er det færre år som ligger i 

terminalperioden i tillegg til at pengestrømmene ligger lengre frem i tid og blir derfor tilbakediskontert 

hardere. Derfor er nåverdien av pengestrømmene større ved lavere levetider. Capex har de samme 

karakteristika, men fordi det er en utgift påvirkes terminalverdien negativt. Likevel er terminalverdien 

større ved kortere levetid, fordi nåverdien av pengestrømmene påvirker terminalverdien mer enn 

nåverdien av capex.   
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Tabell 46 Skipenes terminalverdi ved forskjellige levetider 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Vi gjør slike beregninger for alle skip slik at man får en samlet terminalverdi. Tabell 47 viser den 

opprinnelige verdsettelsesmodell, men nå supplert med terminalverdi. 

 

Tabell 47 Verdsettelsesmodell inkludert terminal 

(Kilde: egen tilvirkning) 
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Vi ser naturlig nok at den samlede aksjekurs stiger når man tillegger modellen en terminalverdi. Samtidig 

ser vi også at jo lavere levetiden er jo mer av den samlede verdi ligger i terminalen. 

 

Tabell 48 Total aksjekurs (NAV + terminalverdi) 

(Kilde: egen tilvirkning) 

 

 

Figur 29 Terminalverdiens bidrag til aksjekurs 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Som man ser av tabell 48, får terminalverdien større betydning for den samlede verdi jo kortere levetiden 

på FSRU flåten er. Likevel «utligner» ikke terminalverdien forskjellene i NAV verdi, nettopp fordi 

reinvesteringsraten er større ved kortere levetid. Figur 29 viser hvordan reinvesteringene av hvert enkelt 

skip påvirkes ved forskjellige levetider. De eldste skipene i Höeghs portefølje blir reinvestert tidligst og 

dermed bidrar mest til terminalverdien, noe som ses ved den fallende trenden i figur 30. 
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Figur 30 Skipenes terminalverdier ved forskjellige levetider sitt bidrag til aksjekurs 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

14.1 Sensitivitets- og scenarioanalyse 

Vi vil i likhet med kapittel 12.1 gjøre en scenarioanalyse på hva som skjer dersom man fjerner antakelsen 

om ikke-signerte nybygg, samt en sensitivitetsanalyse med hensyn til WACC og TC rater.  

Scenarioanalyse 

Vi fjerner alle inntekter og utgifter tilhørende FSRU #9 – FSRU #12, i tillegg til å korrigere 

administrasjonskostnadene. Resultatet av de ny beregninger fremkommer i tabell 49.  

 

Tabell 49 Scenarioanalyse ved 35, 30 og 25 års levetid 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Bortsett fra det åpenbare, at prisen faller, ser man igjen effekten av at terminalperioden relativt sett får 

større betydning jo lavere levetiden er. Som vist tidligere har terminalperioden mindre betydning for 

fremtidige skip, noe som gjør at terminalverdiens bidrag til total aksjekurs øker marginalt ved å korrigere 

for fremtidige usignerte nybygg. 



 

113 | s i d e  
 

Sensitivitetsanalyse 

Vi tester hvordan den totale aksjekurs påvirkes ved endringer i WACC ved forskjellige levetider.  

 

Figur 31 NAV og terminal sin sensitivitet for WACC 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Fra figur 31 ser man at terminalverdibidraget relativt sett er mer sensitiv for endringen i WACC enn NAV. 

Det er derfor interessant å se hvordan terminalverdiens bidrag i prosent av total verdi påvirkes av 

endringer i WACC. 

 

Figur 32 Terminalverdiens bidrag til total aksjekurs sin sensitivitet for WACC 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Som man ser fra figur 32 faller bidraget i prosent ved stigning i WACC. Dette er en naturlig utvikling da 

terminalen ligger lenger i fremtiden og dermed må diskonteres flere perioder. Det kan også være 

interessant å se hvordan terminalverdien påvirkes av hvilken TC rate som er utgangspunkt for omsetning 

for fremtidige skip. Dette vil også påvirke NAV verdien, da skipenes kontrakter faller mot denne raten.   
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Figur 33 TC raten sin påvirkning på terminalverdiens bidrag til total aksjekurs 

(Kilde: egen tilvirkning) 

Fra figur 33 ser man at terminalverdibidraget er negativt ved rater på $83.684,  $87.008 og $91.806 for 

FSRU flåtens levetid på henholdsvis 35-, 30- og 25 år. Dette er derfor break-even TC ratene ved forskjellige 

levetider. Ved kortere levetid er break-even ratene høyere, fordi man må dekke inn større capex. Man ser 

at grafene krysser hverandre ved høyere TC rater, og at terminalverdien ved kortere levetid får større 

relativ betydning for den totale verdi nettopp fordi terminalverdien inneholder flere perioder og blir 

tilbakediskontert færre perioder. 

14.2 Diskusjon om terminalverdi 

NAV modeller blir ofte brukt som supplement til andre verdsettelsesmodeller og for å vurdere om en 

aksje handles med premium eller rabatt til selskapets nettoaktiver. Oppgavens NAV modeller er mer 

omfattende da vi har en SOTP tilnærming hvor vi bruker individuelle DCF modeller og inkluderer fremtidig 

aktivvekst i modellen. Selv om oppgavens verdsettelsesmodell er utradisjonell og  inneholder flere deler, 

er det likevel vår oppfattelse at dette anvendes som praksis blant meglerhus i Norge for verdsettelse av 

shippingselskaper. Modellen er intuitiv, og det er enkelt å forstå at store deler av verdien ligger i 

shippingselskapers skip. Med en såpass ny flåte og med en forventet levetid som strekker seg langt frem i 

tid, kan det tenkes at en investor vil legge mer verdi i pengestrømmer fra aktiver selskapet faktisk innehar 

i dag eller som med stor sannsynlighet kan anskaffes innen rimelig tid. 
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Vi mener at ved å vise inntjening over hele FSRU flåtens levetid, får vi en mer nøyaktig pengestrøm enn 

hva som ville vært tilfelle ved en DCF modell hvor man anvender kortere budsjettperiode. Tørrdock og 

nedetid er blant annet lagt inn de årene og månedene hvor det vil være sannsynlig at de oppstår. Vi har 

også tatt høyde for kontrakter i fremtiden som ikke inneholder inflasjon. På denne måten mener vi at 

pengestrømmene vi kommer frem til årlig, vil være mer nøyaktige enn hva som ville vært tilfelle ved å 

anvende en DCF modell hvor selskapet ville blitt vurdert som en helhet fremfor hvert aktiv. På en annen 

side, vil det være verdi som ikke fanges opp ved en modell som ikke antar inntjening i all fremtid. 

NAV som anvender FSRU flåtens levetid som inntjeningsår, vil være meget følsom overfor endring av 

nettopp levetid. Som man tidligere har sett, vil man fra eksempelvis 35 år til 30 år reell levetid, kutte 

modellens inntjening med fem år. Ved anvendelse av en slik modell, vil man ikke kunne fange opp 

reinvesteringshyppigheten som vil være den direkte effekten av en reduksjon i levetid.   

Ved å utvide NAV med terminalverdi, er modellen i praksis lik en sum of the parts DCF modell hvor man 

anvender en lang budsjettperiode. En stor fordel med en slik modell er at den er god til vårt 

analyseformål, hvor effekten av reduksjon i levetid fremkommer ved at reinvesteringshyppigheten endres. 

Ved anvendelse av NAV uten terminalverdi, vil det være verdi som ikke fanges opp da det ikke antas 

inntjening i all fremtid. Vår hypotese var at all vesentlig verdi ville fanges opp ved å anvende en lang 

prognoseperiode, men ved å tilføye terminalverdi så man at overraskende stor andel av den totale verdi 

ville ligge lengre frem i tid. En reduksjon i reell levetid for FSRU flåten vil i tillegg føre til at terminalverdien 

vekter tyngre for total verdi. 

Vi har kommet frem til seks forskjellige egenkapitalverdier for Höegh LNG, basert på tre forskjellige reelle 

levetider på FSRU flåten, samt med og uten «fortsatt drift» som antakelse. Hva er så den riktige verdien 

for selskapet, og hvilken av modellene klarer å fange opp effekten av reduksjon i levetid på best måte? 

Som nevnt tidligere i oppgaven, er NAV modellen hyppig brukt blant analytikere i banker og meglerhus 

samt skipseiere. Dette faktum var også det som inspirerte oss til å anvende en slik modell. Fra 

verdsettelsesteori har man lært at man skal se på inntjening i all fremtid gitt at man tror selskapet vil 

fortsette sin drift. Som man ser i tabell 50 er betydningen av en terminalverdi vesentlig for selskapets 

estimerte egenkapitalverdi og dertil aksjekurs.  
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Ved reduksjon av reell levetid på FSRU flåten, ser man gjennom NAV at fallet i prosent fra 35 år til 30 og 

25 år, er henholdsvis 14,36 % og 31,85 %. Dette er en stor effekt sammenlignet med anvendelse av NAV 

med terminalverdi. På bakgrunn av overstående diskusjon, mener vi at NAV modellen vil overestimere 

den reelle effekten reduksjon i levetid vil ha på egenkapitalverdi. Ved anvendelse av terminalverdi vil man 

fange opp forskjellen i reinvesteringshyppighet, noe som gjør at fallet i verdi er mer realistisk. En 

reduksjon i levetid fra 35- til 30 år for FSRU flåten, gjør at aksjekursen faller med 18,61 norske kroner. Vi 

mener derfor at anvendelse av terminalverdi vil vise den riktige effekten en reduksjon i levetid på skipene 

vil ha for egenkapitalverdien og dertil aksjekurs.  

 

Tabell 50 Sammendrag av prisestimater for Höegh 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap. Subjektiv vinkling skaper forskjellige antakelser om parametere 

som er med på å skape verdien til et selskap, noe som gjør at den estimerte verdien på et selskap vil 

variere ut fra hvem som gjør verdivurderingen. Vi har valgt å fokusere på reell levetid, et parameter som 

nok ikke er vanlig å ha i tankene når et selskap skal verdsettes. Vi har sett at NAV uten hensyn til 

inntjening i all fremtid har svakheter i forhold til endringer i dette parameter, noe som gjør at meglerhus 

som anvender en slik modell, vil kunne få store forskjeller i verdi ut fra hvilken reell levetid som settes for 

skipsflåten. Ved anvendelse av terminalverdi, så vi at en vesentlig verdi ble tillagt, hvor verdiforskjellene 

ved redusert levetid skyldes tidligere og hyppigere reinvesteringer. Vi mener det vil være urealistisk å anta 

at all drift legges ned etter endt levetid for FSRU flåten, hvorfor NAV som er tillagt terminalverdi vil være 

hva vi mener belyser den riktige egenkapitalverdien for Höegh. Når det gjelder den reelle levetiden på 

FSRUer er dette noe hverken vi eller bransjen selv har mulighet til å vite med sikkerhet. FSRUer er teknisk 

kompliserte fartøy, og det er forventet videre teknologisk utvikling i hele LNG verdikjeden i fremtiden. 

Dette, i kombinasjon med pessimistiske innspill rundt Höeghs skjønnede levetid på 35 år, gjør at vi legger 

til grunn en risikoavers holdning til levetiden og antar derfor en reell levetid på 30 år.  

Ut fra overstående, er derfor 14,668 milliarder norske kroner vårt beste estimat for Höeghs egenkapital, 

som tilsvarer en aksjekurs på 190,79 norske kroner med 30 år reell levetid på FSRU flåten. 
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15.  Konklusjon 

Lave gasspriser stimulerer FSRU markedet fordi billigere energi tiltrekker flere nye aktører på markedet. 

Det er ikke bare pris, men også et økt energinivå og politiske- og miljømessige grunner til at vi regner med 

signifikant vekst i LNG handel de kommende år. Økt eksportkapasitet og etterspørsel etter LNG vil også 

være positivt for fraktratene i LNGC segmentet, hvor man i dag ser stor overkapasitet på skip i tillegg til en 

stor ordrebok. I dag består verdens FSRU flåte av 25 skip og en ordrebok på seks skip. Bransjen domineres 

av få og store aktører, men man ser tegn på at flere forsøker å etablere seg på markedet. Gode marginer 

og relativt lave inngangsbarrierer for etablerte shipping- og energiselskaper gjør at vi forventer flere 

aktører i FSRU segmentet og større grad av rivalisering enn det som er tilfelle i dag. Fordi Höegh er blant 

de store etablerte aktørene i FSRU bransjen og besitter markedets mest moderne flåte er det flere 

faktorer internt i virksomheten som gir en fordel overfor konkurrentene. Likevel er ressursene mulig for 

konkurrenter å kopiere over tid, noe som gjør at Höegh kun besitter et midlertidig konkurransefortrinn. 

Höegh opererer i dag med en skjønnet levetid på 35 år på sin FSRU flåte, men det finnes flere indikasjoner 

på at dette estimatet er for optimistisk. Endring i regnskapsmessig skjønn påvirker avskrivningsprofilen og 

kan potensielt føre til nedskrivningsbehov hos virksomheten. Grunnet Höegh sine lange kontrakter med 

høy inntjening finner vi det dog ikke nødvendig med nedskrivninger verken ved reduksjon i levetid på 5- 

eller 10 år. Regnskapsmessig skjønn har også betydning for nøkkeltall, og dersom regnskapsmessig 

skjønnet levetid avviker mellom to ellers sammenlignbare selskaper, kan dette få konsekvenser for 

regnskapsbrukere som baserer seg på virksomheters nøkkeltall.  

Oppgavens opprinnelige verdsettelsesmodell så på inntjeningen over aktivenes levetid, og antok derfor 

ikke ”fremtidig drift”. Da dette strider mot forutsetningene i verdsettelsesteori valgte vi å utvide modellen 

med en terminalverdi. Ved utvidelse av modellen kom det frem at 24 %, 29 % og 33 % av den totale verdi 

lå i terminalperioden for henholdsvis levetid på 35, 30 og 25 år. Selv om den opprinnelige modell er mye 

anvendt blant analytikere og skipseiere, viser våre analyser altså at vesentlige deler av verdien uteblir ved 

anvendelse av en slik modell. På dette grunnlag valgte vi å inkludere terminalverdien i våres endelige 

estimat av selskapsverdi. Når det gjelder den reelle levetiden på FSRUer, er dette noe som i praksis er 

umulig å beregne i dag. Likevel vil vi på bakgrunn av antakelsen om stadig utvikling av ny teknologi ha en 

risikoavers holdning til den reelle levetid, noe som gjør at vi går ut fra en reell levetid på 30 år. Dermed er 

vårt endelige estimat på egenkapitalverdien på 14,668 milliarder norske kroner, med en tilhørende 

aksjepris på 190,79 kroner. 
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16.  Perspektivering 

Ved å se oppgaven i perspektiv, ønsker vi en kort diskusjon rundt noen av våre underliggende antakelser. 

Oppgaven har blitt skrevet ut fra et eksternt perspektiv, noe som har ført med seg begrensninger i forhold 

til informasjonsmengde og dybde. Årsrapporten for 2015 ble først offentliggjort på Höeghs hjemmesider 

27.april 2016, hvorfor vi har vært nødt til å anvende kvartalsrapporter for å innhente informasjon 

vedrørende det siste året. Med tilgang på de spesifikke regnskapene for hvert av Höeghs eksisterende 

skip, ville det vært mulig å gjøre pengestrømmene per skip mer nøyaktige. Med et eksternt perspektiv, vil 

vi derfor understreke at estimater og antakelser vil være basert på forskjellige nivåer av subjektiv vinkling. 

Vi har vært nøye med å vurdere våre egne estimater opp i mot innhentet informasjon fra forskjellige type 

kilder for å begrense subjektivitet, men det vil likevel ikke være nok til å gjøre oppgaven helt objektiv.  

Vi har i oppgaven valgt å utelate FLNG som mulig fremtidig satsningsområde. Höegh har investert mye tid 

til forskning og utvikling innenfor FLNG, og det er ikke utenkelig at dette er et segment de vil ha stort 

fokus på i fremtiden når FSRU segmentet har stabilisert seg. Det ville vært interessant å undersøke hvor 

stort potensiale dette segmentet har i bransjen, og hvilken verdiskapning dette kunne hatt for Hoegh. Vi 

kunne også gjort analyser rundt fremtidig olje- og gasspriser og deres påvirkning på Höegh som selskap. 

Det vil dog være svært vanskelig å komme med realistisk bud på dette. Vi mener ratene i FSRU segmentet 

korrelerer i mindre grad med olje- og gasspriser sammenlignet med shipping, herunder LNGC segmentet, 

hvorfor en slik analyse ikke vil være like avgjørende for Höegh. 

Det finnes flere forskjellige verdsettelsesmetoder som kunne vært anvendt til oppgavens formål. En 

mulighet kunne vært å skille mellom skipene som er 100 % eid av Höegh, og de som er «droppet ned» til 

HMLP, og heller funnet markedsverdien på HMLP som et eget element i NAV modellen. Videre kunne det 

vært interessant å benytte realopsjonsteori ved verdsettelse av Hoegh. Shippingselskaper har ofte 

fleksibilitet til å tilpasse seg skiftende omgivelser, blant annet igjennom opsjoner på nybygg og 

kontraktsforlengelser.  Denne fleksibiliteten har verdi, som ikke vil kunne fanges opp ved anvendelse av 

NAV.  
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Bilag 7 - Offentliggjort resultat- og balanseregnskap for Golar 

 



 

132 | s i d e  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 | s i d e  
 

Bilag 8 - Reformulert resultat for Golar LNG 

 

Bilag 9 - Reformulet balanse Golar LNG 
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Bilag 10 - Golar WACC 

Vi bruker Bloomberg sinn adjusted beta på 1,544 og går ut fra at Golar har like gjeldskostnader i prosent 

som Höegh. 

 

 

 

 

Bilag 11 - Administrasjonsinntekter for Matthew 
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Bilag 12 - Historiske stålpriser 

 

 

Bilag 13 - Beregning av skrapverdi 

 

(Kilde: Groupe-eyssautier, egen tilvirkning) 
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Bilag 14 - Plan for Levering, salg og tørrdock 

 

 

Bilag 15 - Administrasjon- og utviklingskostnader

 

 

Bilag 16 - Justering i NIBD 

 

(Kilde: Årsrapport 2014, egen tilvirkning) 
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Bilag 17 – Pengestrømmer og bokført verdi for Höeghs flåte 

Neptune 

 

 

Cape Ann 
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Gallant 

 

 

PGN Lampung 
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Independence 
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FSRU #7 

 

 

FSRU#9 – FSRU#12 
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Arctic 

 

 

 

Bilag 18 - Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad: 
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