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Sammanfattning
I denna uppsats undersöker författaren kapitalstrukturens i de svenska 

oljebolagen. Syftet med uppsatsen är att undersöka är hur kapitalstrukturen 

utvecklats under perioden 2001 till 2009 i de svenska oljebolagen, vilka metoder 

för kapitalanskaffning som använts under perioden, om bolagsrisken påverkar 

kapitalstrukturen, samt hur oljebolagen förhåller sig till Peak Oil och alternativa 

bränslen och energikällor.

Undersökningen hade ett deduktivt angreppssätt, där bla Williamsons 

governanceteori och Pecking Order teorin testades mot empirin. Empirin 

hämtades främst från årsredovisningar och enkätundersökningar. 9 svenska 

oljebolag deltog i undersökningen.

Följande slutsatser kan dras från undersökningen:

• Mellan 2001 till 2009 har det egna kapitalet i bolagen legat i en stigande 

trend, medan de långfristiga lånen varit i en nedåtgående trend. Bolagen 

har finansierat sin verksamhet med minst 50% eget kapital under perioden.

• Bolagen har mest använt sig av nyemissioner när de tagit in

nytt kapital, följt av olika former av lån och slutligen konvertibellån.

• En statistisk undersökning har visat att risk påverkar eget kapital. När risken 

ökar, så ökar det egna kapitalet. Undersökningen visade att risken påverkar 

det egna kapitalet, men inget linjärt samband kunde hittas vilket tyder på 

att detta påstående inte gäller i alla de undersökta fallen.

• Alternativ till olje ses inte som ett hot för oljebolagen. Alternativen är 

fortfarande underlägsna olja och dyrare att producera. Peak Oil ses som 

något positivt av bolagen, eftersom Peak Oil kommer leda till högre 

oljepriser vilket ökar oljebolagens lönsamhet och värdet på deras 

tillgångar.



Summary

In this essay the author examines the capital structure in Swedish oil companies. 

The purpose of the essay is to examine is how the capital structure has been 

developing during the period 2001 to 2009 in the Swedish oil companies, which 

methods for obtaining capital has been used during the period, if the company risk 

affects the capital structure, and how the oil companies relate to Peak Oil and 

alternative fuel and sources of energy.

The survey had a deductive work procedure, where among others Williamsons 

governance theory and the Pecking order theory was tested against the empiric. 

The empiric was retrieved from annual reports and questionnaire surveys. 9 

Swedish oil companies participated in the survey.

The following conclusions can be drawn from the survey:

• Between 2001 to 2009 has the companies equity been in a rising trend, 

while the companies long term debt has been in a downward trend. During 

the period the companies have been financed with atleast 50% equity.

• The companies have mostly issued new stock when they have taken in 

new capitals, followed by various types of loans and lastly convertibles.

• A statistical survey has shown that risk influences equity. When the risk 

increases, so does the equity. The survey showed that the risk influences 

the equity, but no linear correlation could be found.

• Alternatives to oil is not seen as a threat to the oil companies. The 

alternatives are still inferior to oil and costlier to produce. Peak Oil is seen 

as something positive to the companies, since Peak Oil leads to higher oil 

prices which increase the oil companies profitability and the value on 

theirs assets.
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1. Inledning

Arbetet inleds med en beskrivning av ämnet. Sedan övergår man till  
problematiseringen, och undersökningen syfte och frågeställningar. Kapitlet 
avslutas med undersökningens avgränsningar.

1.1 Bakgrund
För att driva ett företag behövs de tre produktionsfaktorerna kapital, råvaror 
och arbetskraft (Wikipedia ”Kapital”). Med kapital kan man skaffa sig de två 
andra produktionsfaktorerna, så kapital kan man säga är en förutsättning för 
att ett företag ska fungera normalt. Kapital behövs för att bolaget ska 
investera och betala för den löpande driften. I privata aktiebolag kan kapitalet 
komma från ägarna eller genom att bolaget går med vinst som ökar det egna
kapitalet (Wikipedia ”Eget Kapital”). Kapital kan också komma från olika former 
av lån. Så ett företag kan finansieras både via ägarnas egna kapital, och
genom lån. Blandningen av lån och aktieägarnas kapital kallas kapitalstruktur. 
Bolag kan välja att ha en kapitalstruktur som består enbart av eget kapital 
eller lån, men de kan också bygga upp en kapitalstruktur som består av en 
blandning av aktieägarkapital och lån.

De två finansieringsmetoderna har båda sina för och nackdelar. Lån ses som 
en riskabel form av finansiering eftersom företaget då har åttaganden mot 
långivarna (Ross, Westerfield ,Jaffe & Jordan. 2008, sid 410-411). Bolag som 
inte kan betala sina lån måste sälja sina tillgångar, eller gå i konkurs. 
Aktieägarkapital är mindre riskfylld eftesom företag inte har några åttaganden 
mot aktieägarna (Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan. 2008, sid 426-427). Men 
stora mängder aktieägarkapital ger låg avkastning till ägarna eftersom fler 
ägare måste dela på avkastningen. Detta innebär att företag bör finansieras 
med en blandning av aktieägarkapital och lån för att på så sätt höja 
avkastningen till aktieägarna.

Den akademiska forskningen inom ämnet Corporate Finance har länge forskat 
om kapitalstrukturen, och den forskningen har gett några av de mest 
inflytelserika teorierna inom Corporate Finance. Modigliani & Millers teorem
från 1958, ses som en av hörnstenarna inom Corporate Finance (Villamil Anne. 
P). De har kommit fram till att kapitalstrukturen inte påverkar bolagets 
marknadsvärde och avkastning till ägarna. Därför spelar kapitalstrukturen 
ingen roll. Teorin byggde på många orealisitiska antaganden vilket ledde till att 
Modigliani & Miller utvecklade teorin 1961. I en värld där företagsskatt 
förekommer bör företag finansieras med endast lån (Ross, Westerfield ,Jaffe & 
Jordan. 2008, sid 440-447). Teorierna bygger båda på overkliga antaganden, 
men de ses som en språngbräda för vidare forskning i ämnet. Majoriteten av 
forskningen bygger på Modigliani & Millers teorem, och försöker förklara vad 
som påverkar kapitalstrukturen.

Forskningen har inte endast byggt på Modigliani & Millers teorier. Enligt Oliver 
Williamsons teori från 1988 är kapitalstrukturen ett medel för bolagsstyrning 
(Williamson 1988 sid 567-591). Enligt teorin ger aktieägarkapital större
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kontroll över bolagets tillgångar än vad lån gör. Därför bör aktieägarkapital 
användas på tillgångar som är  komplicerade och riskfyllda, eftersom då kan 
bolaget ha större kontroll över vad man gör med tillgångarna. Lånefinansiering 
ger inte samma självständighet och kontroll, och bör därför användas på 
mindre komplicerade tillgångar. Denna teori och dess efterföljare ger en annan 
bild av kapitalstrukturen än de andra teorierna i ämnet.

Teorierna har dock inte varit så lyckosamma med att tillämpa sig på verkliga 
förhållanden (Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 2008, sid 479-482). Skillnader 
förekommer mellan branscher, och de flesta företag sätter upp långsiktiga mål 
för kapitalstrukturen. Någon optimal kapitalstruktur har teorierna inte lyckats 
komma fram till. Men teorierna har ändå gett underlag för intressant forskning 
inom ämnet.

1.2 Problemdiskussion
Williamson (1988), Simerly & Li (2000) och Kochhar & Hitt (1998) ger en 
annorlunda bild av kapitalstrukturforskningen. Man ger exempel på hur 
verkliga förhållanden som diversifiering, konkurrens och risk påverkar 
kapitalstrukturen. Risk är en faktor som ofta förekommer inom Corporate 
Finance, oftast i samband med bolagsvärdet. Enligt Williamson (1988) så bör 
bolag med komplicerade och riskfyllda tillgångar finansieras med 
aktieägarkapital. Kan man då anta att bolag som är verksamma i riskfyllda 
branscher kommer att finansiera sin verksamhet med endast eller till stor del 
med aktieägarkapital?

En bransch som innehåller många risker är oljebranschen. Oljebranschen är en 
kapitalintensiv bransch fylld av risk och osäkerhet, i synnerlighet för små 
internationella oljebolagen som de svenska (SVD.se, PaResources.se) Bland 
annat finns de operativa riskerna med olika faktorer som kan påverka 
produktionen. Olyckor och misstag kan lätt inträffa och få katastrofala följder. 
Oljebolaget BPs olycka utanför USA är ett tecken på detta (SVD.se). För 
svenska oljebolag är såna här risker ännu mer förödande. Svenska oljebolag är 
globalt set små och äger få oljefält. Då kan störningar i produktionen på ett
fält få stor påverkan på resultatet och kassaflödet. Att söka efter nya oljefynd 
är kostsamt och väldigt osäkert, då risken är stor att man inte hittar någon 
olja.

Riskerna kan också vara politiska och samhällsrelaterade(PaResources.se). 
Eftersom de svenska oljebolagen inte kan tävla med de stora oljebolagen om 
de attraktiva oljefälten i världen, måste de bedriva sin verksamhet i områden 
som de stora bolagen valt bort, och som ofta inte har samma stabila politiska 
system som i västvärlden. Därför kan det uppstå problem som korruption,
politisk instabilitet och problem med skattesystemet. De ovan nämnda riskerna 
är bara ett fåtal av alla risker som oljebolagen står inför.

Två potentiella risker som kan ha stora konsekvenser för oljebranschen är Peak
Oil och alternativ energi och drivmedel. Peak Oil är tidpunkten när man når 
den maximala oljeproduktionen i världen, när det oljeproduktionen i nya
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oljefynd inte kan kompensera för minskad produktion och reserver från de 
gamla oljefynden (Nationalencyclopedin). När detta inträffar är svårt att 
fastställa och är ett omdebbaterat ämne, men konsekvenserna blir att 
oljepriset blir allt högre och mera volatilt, samt att kommer att medföra stora 
politiska, sociala och ekonomiska konskevenser (Hir  sc      h  ,   B      e  z  d  e  k         &   W  e  ndling  
2  0      02  -      200  4      )  .  

Alternativ energi och drivmedel har blivit ett aktuellt ämne de senaste åren. 
Eftersom olja är en ändlig resurs som är skadlig för miljön, har man försökt ta 
fram och främja ett allt större användande av förnyelsebara energikällor och 
bränslen som vind och solkraft, biogas, etanol mm. En större användning av 
alternativa drivmedel skulle innebära en lägre efterfrågan på olja vilket skulle 
sänka oljepriset drastiskt.

Både alternativa drivmedel och Peak Oil kan innebära en för och nackdel för 
oljebolagen. Peak oil skulle innebära ett högre oljepris som skulle gynna 
bolagen som producerar olja och äger oljereserver. Men Peak Oil skulle också 
missgynna bolagen genom att konkurrensen efter nya oljefynd skulle bli större 
och mindre bolag skulle få det svårt att mäta sig med de större bolagen. 
Alternativa drivmedel skulle innebära sänkta oljepriser och lägre efterfrågan på 
olja, vilket hade lett till lägre lönsamhet för oljebolagen.

Oljebolagen är också väldigt beroende av oljepriset. Oljepriset påverkas
mycket av konjunkturläget i världen, vilket gör att oljebolagen kan räknas som 
cykliska bolag(Tethys Oil årsredovisning 2008 sid 9-11). Oljepriset har de 
senaste 10 åren varit väldigt volatilt, och man har sett stora ökningar av priset 
på kort tid. Ett högt oljepris gör oljeproduktion till en väldigt lönsam 
verksamhet, vilket bör leda till fler investeringar och etableringar av nya bolag.

Oljebranschen är väldigt kapitalintensiv eftersom ständiga investeringar i 
produktionen måste genomföras (PARE Årsredovisning 2008 sid 14-15). 
Befintliga produktionsfält måste ständigt byggas ut så att produktionen av olja 
inte minskar, nya licenser måste förvärvas så att man kan utöka produktionen 
och öka reserverna. Ständiga investeringar i nya projekt och utbyggnad av 
gamla kräver kapital. Det är inte alltid bolagen kan finansiera investeringarna 
med internt kapital som det egna kassaflödet, och då måste man ta in kapital 
via lån eller från aktieägarna. Lån innebär högre risk för bolaget då bolaget har 
skyldigheter till långivarna som blir de första som har rätt till bolagets 
tillgångar, medan eget kapital innebär mindre risk men en lägre avkastning för 
aktieägarna(Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2008), sid 410-411). Bolag med 
stora lån ses oftast som mer riskfyllda än obelånade bolag. Här bli bolagens 
kapitalstruktur aktuell.

Varför är då kapitalstrukturen i oljebranschen intressant? Som angetts i 
diskussionen ovan är branschen präglad av hög risk, osäkerhet och 
kapitalintensivitet. Det gör det svårt att med stor säkerhet planera inför 
framtiden. Många faktorer kan påverka oljebolagens kassaflöde negativt, och 
tom skapa finansiella problem för bolagen. Oljebolag som de svenska är globalt 
sett väldigt små, och upplever ännu fler risker än de stora internationella
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oljebolagen. Hur bygger man då upp en kapitalstruktur i en riskfylld och osäker 
bransch som oljebranschen?

1.3 Syfte & Frågeställningar
Utifrån problemdiskussionen har 4 frågeställningar tagits fram:

1. Hur har kapitalstrukturen i de svenska oljebolagen förändrats under 
perioden 2001-2009?

2. I vilken omfattning har oljebolagen använt sig av de olika metoderna för 
kapitalanskaffning under perioden 2001-2009?

3. Hur påverkar bolagsrisken de svenska oljebolagens kapitalstruktur?
4. Hur ser de svenska oljebolagen på potentiella framtida risker mot 

branschen som Peak Oil och en omställning till alternativa drivmedel?

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kapitalstrukturen bland de svenska 
oljebolagen utvecklats under perioden 2001-2009, om risken påverkar 
uppbyggnaden av kapitalstrukturen samt hur oljebolagen förhåller sig till Peak 
Oil och alternativa drivmedel och energikällor.

1.4 Förklaring av frågeställningar
1. Den första frågeställningen ska visa utvecklingen av de svenska 

oljebolagens kapitalstruktur under en nioårsperiod. Detta ska bla visa om 
det finns skillnader mellan bolagen och om bolagen ändrar
uppbyggnaden av sin kapitalstruktur över tiden.

2. Företag kan finansiera sin verksamhet på ett antal olika sätt. De kan tex 
ta in nytt kapital via nyemission, eller ta ett lån. De olika metoderna har 
sina för och nackdelar. Enligt Pecking Order teorin använder sig 
företagen av de olika finansieringsmetoderna i en bestämd ordning 
(Myers. 1984, sid 581-582). Den andra frågeställningen ska visa vilka
finansieringsmetoder bolagen använt sig av och i vilken omfattning, samt 
om de överensstämmer med de påståenden som Pecking Order kommer 
med.

3. Enligt bla Williamson (1988) bör valet av finansieringsmetod påverkas av 
risken på bolagets tillgångar. Mer riskfyllda tillgångar bör finansieras med 
eget kapital, medan tillgångar med låg risk bör lånefinansieras. Den 
tredje frågeställningen ska visa om olika grader av risk påverkar 
utbyggnaden av kapitalstrukturen.

4. Peak Oil och alternativa drivmedel är två faktorer som kan ha allvarliga 
konskevenser för de svenska oljebolagen och branschen som helhet. 
Därför kan det vara intressant att undersöka vad bolagen själva anser 
om dessa potentiella risker, och vilka konskvenserna kan bli för 
bolagen.

1.5 Avgränsningar
Denna uppsats ska avgränsa sig till de svenska oljebolagen som varit 
verksamma under perioden 2001 till 2009. Typen av bolag som omfattas är de 
som bedriver exploration och produktion av olja. Endast bolag som är noterade 
på någon av börsen listor eller är registrerade i det svenska bolagsregistret.
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1.6 Disposition
K  apit  e  l     1     I  nl  e  dning  
Arbetet inleds med en beskrivning av ämnet. Sedan övergår man till 
problematiseringen, och undersökningen syfte och frågeställningar. 
Kapitlet avslutas med undersökningens avgränsningar.

K  apit  e  l     2     M  e  tod  
Inledningsvis ges en genomgång av litteraturen, urvalet och med vilka 
metoder undersökningen kommer att genomföras. Därefter kommer en 
genomgång av viktiga termer, nyckeltal och definitioner. Kapitlet avslutas 
med en detaljerad förklaring av tillvägagångssättet vid besvarandet av 
frågeställningarna.

K  apit  e  l     3     T  e  ori  
Det tredje kapitlet inleds med en presentation av de viktigaste teorierna inom 
ämnet kapitalstruktur. Därefter kommer en genomgång av lite djupare 
forskning som har bedrivits inom området. Avslutningsvis presenteras lite 
nyare forskning inom ämnet, samt en förklaring av vilka teorier som kommer 
att användas i denna uppsats.

K  apit  e  l     4     E  m  piri  
I detta kapitel presenteras data som hämtats in från årsredovisningar och 
enkätundersökningen. Först kommer en presentation av de undersökta 
bolagen och av olika branschspecifika termer och företeelser. Därefter 
presenteras data som samlats in för att besvara frågeställningarna.

K  apit  e  l     5     Anal  y  s  
I det femte kapitler analyseras datan som presenterats i kapitel 4. Fokus 
kommer ligga på att hitta samband och skillnader i datan, samt diskutera 
möjliga orsaker och försöka hitta kopplingar till teorier.

K  apit  e  l     6     Slut  s      a  t  s  
I slutsatsen kommer resultaten från studien att sammanfattas, genom att 
besvara frågeställningarna som ställts tidigare i uppsatsen.

K  apit  e  l     7     D  i  s      k  u  ss      i  o  n  
I detta kapitel kommer en diskussion att föras om uppsatsens ämne, data som 
samlats in och förslag till vidare forskning i ämnet. Kapitlet avslutas med 
kritiska synpunkter om olika faktorer relaterade till undersökningen, och vad 
som kan ha gjorts annorlunda.

1.7 Sammanfattning av kapitlet:
• Uppsatsen kommer att undersöka kapitalstrukturen i de svenkska 

oljebolagen mellan åren 2001-2009.
• 4 frågeställningar kommer att besvaras.
• Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kapitalstrukturen bland de 

svenska oljebolagen utvecklats under perioden 2001-2009, om risken 
påverkar uppbyggnaden av kapitalstrukturen samt hur oljebolagen 
förhåller sig till Peak Oil och alternativa drivmedel och energikällor.
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2. Metod

I denna del av uppsatsen presenteras bla undersökningens tillvägagångssätt. 
Inledningsvis ges en genomgång av litteraturen, urvalet och med vilka 
metoder undersökningen kommer att genomföras. Därefter kommer en
genomgång av viktiga termer, nyckeltal och definitioner. Kapitlet avslutas med 
en detaljerad förklaring av hur frågeställningarna ska besvaras, och en kritisk 
diskussion över uppsatsens metod.

2.1 Litteratursökning
En överblick av ämnesområdet inleddes med en genomgång av den 
grundläggande litteraturen inom Corporate Finance. På så sätt kunde man få 
en överblick av de vanligaste teorierna inom området kapitalstruktur. Därefter 
genomfördes en sökning av lite mer djupare forskning inom ämnet. I sökandet
efter relevanta forskningsartiklar användes främst databasen Jstor, som har 
ett omfattande utbud av ekonomirelaterade artiklar. Övriga databaser som 
användes i sökandet var Emerald, som specialiserar sig på management 
forskning, samt databasen Business Source Premier.

Även en genomgång av studentuppsatser genomfördes, främst för att få en 
överblick av vad andra studenter forskat om inom ämnet kapitalstruktur. 
Databasen som användes var Uppsatser.se, som länkar till 
examensarbeten från de flesta stora svenska universiteten och 
högskolorna.

Empirin som använts som underlag för undersökningen har främst hämtats 
från de undersökta bolagens årsredovisningar. Årsredovisningar finns 
tillgängliga på företagens hemsidor. I fall där årsredovisningen inte finns 
publicerad på hemsida, går de att hämta på hemsidan Affärsdata.se.

2.2 Angreppssätt
Forskare som genomför en undersökning står inför tre olika angreppssätt, 
induktion, deduktion och abduktion (Johannessen&Tufte (2002) sid 35). Det 
deduktiva angreppssättet innebär att forskaren utgår från en teori eller modell 
och testar den mot empirisk data från verkligheten. Motsatsen är induktion där 
forskaren från empirin utformar teorier och modeller. Det tredje angreppsättet 
abduktion är en blandning av de två föregående angreppssätten.

Denna undersökning kommer utgå från det deduktiva angreppsättet, där 
kapitalstrukturteorier kommer att testas mot empirin som hämtas från olika 
källor. Med den här metodenskapar man sig en föreställning om hur 
problemet ska hanteras. Men nackdelen är att data väljs för att stödja teorin, 
och på så sätt förbiser man annan viktig information. I den tidigare 
forskningen inom kapitalstruktur har forskarna använt sig av ett liknande 
angreppsätt.
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2.3 Forskningsdesign
Undersökningen kommer genomföras som en longitudinell undersökning. Den 
longitudinella undersökningsmetod som används är tidsserieundersökningar 
vilka ger information om hur något utvecklas över två eller flera 
tidsperioder(Johannessen&Tufte (2002) sid 51). Undersökningen kommer att 
visa utvecklingen ur företagens perspektiv.

Tidsperioden för undersökningen kommer vara perioden 2001-2009. Valet av 
tidsperiod motiveras med att det är under den tiden som de flesta svenska 
oljebolagen växt och utvecklat sin verksamhet, samt att oljepriset ökat stort 
under den perioden vilket betyder mycket för branschen.

2.4 Undersökningsmetod
De två undersökningsmetoderna forskare har att välja mellan är kvantitativ 
eller kvalitativ metod (Johannessen&Tufte (2002) sid 20, 67). De två 
metoderna skiljer sig åt genom att man arbetar med två olika typer av data. 
Kvantitativa datatyper är hårda data som man kan räkna på och generalisera. 
Kvalitativa datatyper är mjuk data som man får genom intervjuer eller olika 
texter. Kvalitativa datatyper används när man ska beskriva och förstå ett 
visst förhållande.

Denna uppsats kommer att använda både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Främsta datakällan är årsredovisningar vilka innehåller både 
kvalitativa och kvantitativa data. Kvalitativa data kommer även att hämtas 
från enkäter med öppna svarsalternativ. Syftet med enkätundersökningen är 
att få kompletterande data, som förklarar företeelser som informationen från 
årsredovisningarna inte kan förklara.

2.5 Urval
Bolagen som valts som studieobjekt är de svenska oljebolagen. De utvalda 
bolagen bedriver bla utvinning, prospektering och raffinering av olja och gas. 
Med svenska bolag menas de bolag som är noterade på någon av listorna på 
Stockholmsbörsen OMX eller är bolagsregistrerat i Sverige.

Valet av bransch beror främst på att oljebranschen är väldigt kapitalintensiv, 
riskfylld och osäker. Ständiga nyinvesteringar krävs och det är mycket som 
kan gå fel med verksamheten. Denna risk och osäkerhet som präglar 
branschen
kan göra det svårt att sköta kapitalstrukturen på samma sätt som i andra 
branscher. En annan orsak bakom valet av svenska oljebolag är att sverige 
sällan förknippas med ett oljeproducerande land. De svenska oljebolagen 
nämns inte mycket i forskningen och är relativt små om man jämför med de 
stora bolagen i världen. Men med tanke på att olja är en ändlig resurs, och det 
ständigt stigande oljepriset finns ett stort utrymme för tillväxt för bolagen.
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Undersökningen kommer omfatta följande åtta svenska oljebolag:

   Lundin petroleum
   Alliance Oil Company
   PA Resources
   Malka Oil
   Svenska Capital Oil
   Tethys Oil
   Svenska Petroleum Exploration
   Benchmark Oil & Gas
   (Ginger Oil)

Alla bolagen är internationella oljebolag, men skiljer sig främst på storleken 
och på var de är verksamma geografiskt. Samtliga bolag har varit verksamma 
under perioden 2001-2009, dock har inte samtliga varit verksamma under hela 
undersökningsperioden, utan under delar av den. Bolagen i parantes har
endast deltagit i enkätundersökningsdelen av uppsatsen. De har inte kunnat 
delta i övriga delar av uppsatsen pga tillräcklig information om bolagen inte 
varit tillgänglig.

2.6 Definitioner av viktiga termer och nyckeltal
I uppsatsen kommer ett antal nyckeltal och termer att användas. I detta 
kapitel kommer de viktigaste nyckeltalen och termerna att presenteras.

Solidit  e  t     o  c      h     Skul  d  s      ä  t  tning  s      g  r  ad  
Dessa två nyckeltal kommer användas för att visa hur kapitalstrukturen 
utvecklas i bolagen. Soliditet och skuldsättningsgrad är 2 vanligt 
förekommande nyckeltal i årsredovisningar, och används för att visa 
företagets kapitalstruktur. Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor del av 
tillgångarna finansieras med eget kapital (Thomasson, Arvidson, Lindquist, 
Larsson & Rohlin (2004) sid 356). En hög soliditet visar att företaget har låg 
skuldsättning, och att företaget kan hantera förluster då dessa avräknas mot 
det egna kapitalet.

Soliditet räknas ut genom att dividera det egna kapitalet med 
balansomslutningen. Formeln för soliditet är:
Eget Kapital / Totalt kapital = X%

Soliditeten anges i de flesta årsredovisningarna och kvartalsrapporterna, och 
därför är ingen egen uträkning nödvändig.

Skuldsättningsgraden är ett finansiellt nyckeltal som visar hur belånat ett 
företag är. Det visar hur stora skulderna är i förhållande till det egna 
kapitalet. Formeln för skuldsättningsgraden är(ekonomi-info.nu):
Räntebärande skulder / Justerat Eget kapital = X%
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Skuldsättningsgraden hänger ihop med soliditeten, dvs en hög 
skuldsättningsgrad innebär en låg soliditet. Skillnaden ligger i att 
skuldsättningsgraden visar hur mycket långfristiga lån företaget använder. 
Soliditeten tar med alla typer av skulder i beräkningen. Skuldsättningsgraden 
kan i vissa fall finnas angiven i årsredovisningen. Om inte har den räknats fram 
genom att i årsredovisningens noter se vilka skulder som är räntebärande.

R  i  s      k  
Risk defineras av Spradlin (2004) som chansen att resultatet kan bli icke 
önskvärt. En av de mest icke önskvärda sakerna som kan drabba ett bolag är 
att man inte kan sköta sina åtaganden mot exempelvis låntagare eller kunder, 
och måste likvidera verksamheten eller gå i konkurs. Riskmåttet som används i 
denna uppsats visar hur stor sannolikheten är att bolaget måste likvideras, gå i 
konkurs eller är i stort behov av kapitaltillskott. Man kan se det som ett tecken 
på bolagets finansiella ställning.

För att undersöka om risk är en faktor som påverkar valet av 
finansieringsmetod, är en bedömning av risken på företagens tillgångar 
nödvändig. Kreditvärderingsinstitutet DBRS metod för riskbedömning i 
internationella oljebolag kommer att användas för att utvärdera risken för de 
svenska oljebolagen. DBRS riskanalys omfattar bla en omvärldsanalys, 
nyckeltalsanalys och en analys av branschspecifika faktorer som påverkar 
risken (Bilaga 6). Pga tidsbrist kommer endast de branschspecifika faktorerna 
som DBRS nämner att inkluderas i undersökningen. De branschspecifika 
faktorerna som påverkar risken är bla operationella, politiska och finansiella. 
Oljebranschen har många branschspecifika risker som inte går att uppskatta 
och är svåra att helt eliminera. Dessa är framförallt operationella risker som 
olyckor, oljespill och annat som har med själva driften att göra.

Finansiella Faktorerna:
Försäljning – Produktionskostnader. Ett av de viktigaste riskmåtten 
är skillnaden mellan vad bolaget säljer sina varor för, och vad det 
kostar att producera produkterna. Försäljningspriset påverkas mest av 
oljepriset. Bolagen kan stå inför olika oljepriser beroende om de säljer 
oljan på världsmarknaden, eller på inhemska marknader. Inhemska 
marknader har ofta ett lägre oljepris än världsmarknadspriset. Även 
typen av olja som bolaget utvinner påverkar försäljningspriset. 
Variationer i försäljningen kan förekomma även om produktionen ökar, 
eftersom själva försäljningen sker när kunden har hämtat oljan och inte 
när beställningen har skett.
Kostnaderna man tittar på är de kostnader som uppstår i samband med 
utvinning av olja, samt transportkostnader. Bolag som har tillgång till 
pipelines slipper dyra krångliga transporter, utan endast betalar en avgift 
till staten för användandet av pipelinen. Kostnaderna för exploration och 
utvinning av olja skiljer sig åt beroende på i vilket land man bedriver 
verksamheten på. Kostnaderna är inte statiska utan ökar och sjunker 
genom tiden, men inte lika extremt som oljepriset. I Bilaga 5 kan man se 
hur utvecklingen varit de senaste 30 åren.
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Enligt DBRS är skillnaden mellan intäkterna och produktionskostnaderna 
en av de viktigaste faktorerna när man ska genomföra en 
riskbedömning. En stor skillnad mellan intäkter och kostnader gör
bolaget mindre känsligt för svängningar i oljepriset. Bolagen specificerar i 
resultaträkningen årets oljeförsäljning och alla kostnader som
förekommer i samband med oljeproduktion. I uppsatsen har denna 
information presenterats genom att dividera oljeförsäljningen med 
produktionskostnaderna, och på så sätt visa hur stora marginalerna är 
mellan försäljning och produktionskostnader.
Operativt Kassaflöde. Det operativa kassaflödet är ett mått på
finansiell stabilitet. Det operativa kassaflöde är likviditeten som företagen 
genererar. Det operativa kassaflödet defineras som (Ross, Westerfield, 
Jaffe & Jordan (2008) sid 211):

Rörelseresultat + Avskrivning - Skatt

Det operativa kassaflödet är kapital som blir över för tex investeringar 
eller betalning av skulderna. Eftersom oljebolagens resultat påverkas 
stort av avskrivningar, nedskrivningar, amorteringar och skatter, är det 
operativa kassaflödet det bästa sättet att se hur väl bolaget presterar. 
Ett stabilt och positivt operativt kassaflöde visar att bolaget är stabilt, 
samt gör det möjligt att genomföra nya investeringar. Ett negativt 
operativt kassaflöde som bara blir större för varje år visar att bolaget har 
problem och har svårt att generera pengar genom sin verksamhet. 
Negativt operativt kassaflöde och låg likviditet gör att bolaget måste 
fölita sig på kapitaltillskott för att överleva.
Likvida medel vid årets slut. Likviditeten är ett tecken på hur bra 
bolaget är på att möta sina åttaganden mot bolagets långivare 
(Affärsredovisningen sid 358). Positiv likviditet sänker risken för bolaget 
då bolaget lättare kan möta sina åttaganden, och skapar en säkerhet 
mot oväntade händelser.
Investeringar. Företag måste investera för att kunna växa. Förvärv av 
produktions och explorationslicenser, företagsförvärv, utbyggnad av
produktions tillgångar och infrastruktur, och produktions och
explorationsborrningar är de vanligaste investeringarna oljebolag 
genomför. Eftersom olja är en ändlig resurs och produktionen sinar 
över tid, är investeringar ett måste för att bolagen ska hålla uppe 
produktionen och ha tillräckliga reserver.

Oprerativa Faktorer:
Reserver. Bolag med ökande bevisade och sannolika mängder olja har 
större möjligheter att växa i framtiden. Detta är ett tecken på bolagets 
framtida potential. Reservökningar kan uppnås genom förvärv av licenser 
och bolag, samt modernare teknologi för prospektering och utvinning. 
Ökningar av bolagets reserver är viktiga eftersom gamla reserver kan
sina och behöva ersättas med nya. Ökningar av reserverna sänker därför 
riskerna för bolaget.
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Bolagstyp. Tre typer av internationella oljebolag finns. De mest 
riskfyllda  bolagen är de som endast ägnar sig åt exploration och 
utvinning av olja. Dessa bolag påverkas mycket av råoljepriset, samt att 
de ständigt måste investera för att förnya sina reserver. Diversifiering 
genom utvinning av gas gör bolagen mindre riskfyllda.
Bolag som ägnar sig åt raffinering av olja gynnas mest av skillnaden 
mellan råoljepriset och priset för den bearbetade produkten. Eftersom 
priset på de raffinerade oljeprodukterna inte är lika volatil som 
råoljepriset, är bolag som raffinerar mindre riskfyllda.
Bolag som ägnar sig åt alla de tidigare nämnda verksamheterna är de 
som är minst riskfyllda. De har mer stabila kassaflöden och påverkas 
mindre av oljeprisets volatilitet.
Produktion per dag. En ökande produktion av olja per dag visar att
bolaget lyckats med sina investeringar och att bolagets verksamhet 
växer. Antalet producerande fält är viktigt att beakta eftersom bolag 
vars produktion kommer från endast ett fält löper en större risk än bolag 
som har en produktion som är jämnt fördelad på flera fält. Vissa bolag 
producerar även gas, och raffinerar olja vilket sänker risken ytterligare.

Politiska faktorer:
Geografisk lokation. Bolag som utvinner olja i länder med ett instabilt 
politiskt system, där det finns risk för terrorism och väpnade konflikter 
löper en större risk än bolag som är verksamma i områden med politisk 
stabilitet.
Kostnaderna och försäljningspriset påverkas också av vart bolaget är 
verksamt. EIA för statisktik över kostnaderna för oljeexploration och 
produktion uppdelat på olika delar av världen (bilaga 5). 
Försäljningspriset på olja kan påverkas av olika regleringar, tex att 
bolaget måste sälja en del av den producerade oljan på landets 
oljemarknad. Kvaliteten på oljan som produceras kan variera beroende 
på i vilken del av världen man utvinner den.

Faktorerna som nämndes ovan kommer utgöra grunden för bedömningen av 
risken. Eftersom DBRS riskanalys omfattar både kvalitativa och kvantitativa 
data, kan det bli svårt att jämföra datan med andra variabler. Därför är det 
lämpligast att kvantifiera riskerna för lättare jämförelse. Risken kommer att 
kvantifieras med ett betygssystem, där bolagets risk anges i betygsskalan 1-9. 
Betygsskalan är en egen uppfinning, med inspiration från 
kreditvärderingsinstitutens kreditbetyg. Betygen kommer att bedömas utifrån 
faktorerna som angetts ovan. Eftersom studien sträcker sig över flera perioder 
måste en riskbedömning göras för varje år.
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I tabellen nedan förklaras under vilka kriterier bolagen fått sina betyg.

Betygsskala

Betyg 1-3
”Lågrisk”

Bolag som får mellan 1 och 3 i betyg räknas som 
lågriskbolag. Dessa bolag har en hög produktion på över
20000 fat per dag jämnt fördelad mellan flera fält, stora 
och ökande reserver, stort och stabilt operativt kassaflöde 
och likviditet, stabila marginaler på över 150%, är inte
beroende av kapitaltillskott för att möta sina åtaganden,
genomför ständiga investeringar och är verksamma i 
relativt stabila geografiska områden med ett utbyggt 
transportsystem för olja och gas. Raffinering och 
försäljning av raffinerade produkter är en faktor som 
sänker risken för bolaget avsevärt. Bolag som hamnar inom 
detta betygsintervall är väldigt stabila och löper väldigt 
liten risk att hamna i finansiella svårigheter. Dessa bolag 
kan på ett bra sätt stå emot stora oljeprisras, som det som 
intreffade i samband med finanskrisen.

Betyg 4-6
”Medelrisk”

Bolag som hamnar i denna kategori räknas som 
medelriskbolag. Dessa bolag har en produktion på mellan
5000 och 20000 fat per dag begränsad på ett mindre antal 
fält, marginaler på över 150%, positivt kassaflöde och 
tillräckligt med likvida medel för att möta sina åttaganden, 
genomför löpande investeringar, stora  reservmängder 
som är volatila och fördelade på flera licenser, är 
verksamma i stabila geofrafiska områden. Dessa bolag är 
oftast
beroende av olika former av kapitaltillskott för att 
kunna genomföra några större investeringar. De kan 
överleva oljeprisfall, men inte lika väl som Betyg 7-9

”Högrisk”
Bolag i denna kategori är högriskbolag med väldigt 
ansträngd finansiell situation. Man har en produktion 
mellan 0 till 5000 fat per dag begränsad på ett mindre antal 
fält, små eller obefintliga reserver som är volatila och 
fördelade på ett mindre antal licenser, negativt eller svagt 
positivt kassaflöde, låg eller otillräcklig likviditet, genomför 
väldigt få investeringar eller endast investeringar som inte 
kommer gynna produktionen. Dessa bolag är oftast 
beroende av kapitaltillskott för att överleva, oavsett 
konjunkturläge.

Bolagen måste inte uppfylla samtliga kriterier för att hamna i ett visst 
betygsintervall. Exempelvis kan ett bolag ha låga marginaler men kompensera 
detta med att ha väldigt hög produktion och stora reserver. Alla riskbetyg 
presenteras i Bilaga 2, med en motivering till betyget.
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K  apitaltil  l  s      k  ott  
Dessa variabler påverkar kapitalstrukturen, och till en viss del hänger ihop med 
varandra. Olika typer av investeringar kräver kapital. Kapitalet kan komma 
internt genom nyemissioner och kassaflöde, eller externt genom olika typer av 
lån.

Nyemissioner är kapitaltillskott som ökar det egna kapitalet (Hansson
(1996), sid 71-78). De räknas som ett internt kapitaltillskott eftersom 
kapitalet kommer från bolagets ägare. Nyemissioner kan förekomma i olika 
former, men alla dessa räknas som en intern kapitalkälla.

Lån är ett kapitaltillskott som ökar bolagets skulder (Hansson (1996), sid
85-96). Lån kan förekomma i många olika former och ha olika löptid. Skulder 
delas oftast i Långfristiga och kortfristiga, där de kortfristiga har en löptid på 
högst ett år medan de långristiga är längre. I denna uppsats är det främst 
räntebärande långristiga skulder som upmärksammas, eftersom det är oftast 
dessa man menar när man pratar om kapitalstrukur.

En speciell typ av lån är konvertibler (Hansson (1996), sid 85-96). Dessa 
räknas till en början som en långfristig räntebärande skuld, men som srnare 
kan omvandlas till aktier.

2.7 Tillvägagångssätt kvantitativ studie
Nedan kommer en förklaring av tillvägagångssättet för besvarandet av 
frågeställningarna som angetts tidigare:

Frågeställning 1. Hur har kapitalstrukturen i de svenska oljebolagen 
förändrats under perioden 2001-2009?
Variablerna soliditet och skuldsättningsgrad kommer att användas för att visa 
hur kapitalstrukturen bland oljebolagen utvecklats under perioden 2001-2009. 
Medelvärde av samtliga bolags soliditet och skuldsättning för varje år kommer 
att användas, och resultatet kommer att presenteras i ett linjediagram. 
Uträkningen av medelvärdet har gjorts med följande metod:

B  olag1  år1 + Bolag2år1 + Bolag3år1... BolagXårX 
Antal BolagårX

Värt att notera är att antalet bolag skiljer sig mellan åren. Under 2001-2003 
räknades medelvärdet på 5 bolag. År 2004 deltog 7 bolag. Åren 2005-2008 
deltog samtliga 8 bolag, och 2009 deltog 7 bolag i uträkningen. Att antalet 
bolag skiljer sig åt beror på att vissa bolag inte var verksamma under hela den 
undersökta perioden.

Även ett medelvärde av soliditeten och skuldsättningsgraden för varje bolag 
individuellt kommer att presenteras i en tabell. Följande metod användes i 
uträkningen:

Å  r  1      B  o  l  a  g  1     +     Å  r  2      B  o  l  a  g  1     +     Å  r  3  B  o  l  a  g      1  .      .  .     Å  r  X      B  o  l  a  g  X  
Antal ÅrBolagX
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Frågeställning 2. I vilken omfattning har oljebolagen använt sig av de olika 
metoderna för kapitalanskaffning under perioden2001 till 2009?

Variablerna Lån, Nyemission och Konvertibel kommer att användas för att visa 
med vilka genom vilka metoder bolagen tagit in nytt kapital. Informationen 
kommer presenteras i tabeller och diagram så att man kan se fördelningen år 
för år, samt totalt för samtliga år. Antalet bolag som deltagit i undersökningen 
är samma som i frågeställning 1.

Frågeställning 3. Hur utvecklas kapitalstrukturen i förhållande till  
bolagsrisken?

En regressions och korrelationsanalys att genomföras för att visa om risken 
påverkar skuldsättningsgraden, och om det finns något samband mellan 
variablerna. Analyser av den typen genomförs lättas med statisktikprogrammet 
SPSS. Hemsidan SPSS-akuten ger en bra förklaring över hur man genomför 
dessa anlyser, vad analyserna innebär och hur man tolkar informationen.

Med en regressionsanalys undersöker man hur en variabel påverkar en annan 
(SPSS-akuten). Variabeln som är påverkande kallas den oberoende variabeln, 
och variabeln som påverkas är den beroende. I det här fallet kommer variabeln 
risk vara den oberoende variabeln, medan soliditet och skuldsättning kommer 
vara de beroende variablerna. En bivariat regressionsanalys kommer att 
genomföras för att se om risk variabeln påverkar de andra två variablerna.
Men bivariat regressionsanalys menas att endast två variabler testas mot 
varandra. Därför kommer två analyser att genomföras, en där riskvariabeln 
testas mot soliditetsvariabeln och en där risk testas mot skuldsättningsgrad.

Korrelationsanalysen ska visa om det finns ett samband mellan två variabler 
och hur starkt sambandet är (SPSS-akuten  )      .   SPSS genomför både korrelations 
och regressionsanalysen samtidigt, så de behöver inte göras var för sig.

SPSS kommer generera ett antal statistiska värden som måste förklaras 
närmare. Värdena som används i analyserna är B-koefficienten(B), Corr och 
signifikansen(Sig). B visar ett värde på hur ett steg i den oberoende variabeln 
förändrar den beroende variabeln.  I det här fallet visar man hur mycket en 
ökning av risken ökar/minskar soliditeten eller skuldsättningsgraden.

Corr hur sambandet är mellan variablerna. Corr värdet kan variera mellan -1 
och 1. Minustecknet visar på en negativ korrelation, medan positiva tal visar 
en positiv korrelation. När korrelationen är positiv så följer variablerna
varandra i samma riktning, går den ena upp så följer den andra med. Negativa 
korrelationer visar att variablerna går i motsatt riktning. Corr värdet visar 
också hur stark korrelationen är. Värden nära 0 visar att sambandet mellan 
variablerna är lågt eller obefintligt. Värden nära -1 och 1 ger ett starkt positivt 
eller negativt samband, och visar ett starkt linjärt samband.

Sig visar hur stor effekt den oberoende variabeln har på den beroende. Värden 
under 0,5 visar en stark påverkan och att resultatet är tillförlitligt.
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Analysen kommer att genomföras på varje bolag för sig, och gemensamt på 
alla bolagen samtidigt. Resultaten för bolagen enskilt kommer att presenteras i 
tabellform, och det gemensamma resultatet kommer att presenteras i diagram.

Frågeställning 4. Hur ser de svenska oljebolagen på potentiella framtida 
risker mot branschen som Peak Oil och en omställning till alternativa 
drivmedel?

Denna frågeställning kommer undersökas genom en enkätundersökning som 
kommer att skickas till åtta av de svenska oljebolagen (Malka Oil exkluderas). 
Enkäten kommer bestå av 4 frågor som kan svaras öppet. Frågorna 
undersöker främst hur bolagen förhåller sig till Peak Oil och alternativa 
drivmedel.

2.8 Sammanfattning av kapitlet:
• Undersökningen kommer att genomföras som en longitudinell 

undesökning. Tidsperioden för undersökningen är 2001-2009. 
Undersökningen kommer utgå från ett deduktivt angreppssätt.

• Kvalitativ och kvantitativ data kommer att användas i undersökningen.
Främsta datakällan är bolagens årsredovisningar. Även en 
enkätundersökning kommer att genomföras för att få kompletterande 
data.

• Urvalet består av 9 svenska oljebolag.
• Variablerna soliditet, skuldsättningsgrad, risk, nyemission, lån och 

konvertibellån kommer att användas i undersökningen.
• Risken kommer att bedömas enligt kreditvärderingsinstitutet DBRS 

kriterier för riskanalys. Risken kommer att anges i en betygsskala från 1 
till 9.

• En regressions och korrelationsanalys kommer att användas för att se 
om risken påverkar soliditeten och skuldsättningsgraden.
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3. Teori och forskningsläge

Här presenteras de viktigaste teorierna inom ämnet kapitalstruktur. Därefter 
kommer en genomgång av lite djupare forskning som har bedrivits inom 
området. Avslutningsvis presenteras lite nyare forskning inom ämnet, samt en 
förklaring av vilka teorier som kommer att användas i denna uppsats.

3.1 Kapitalstruktur
För att aktieföretag ska kunna finansiera sina tillgångar och bedriva sin 
verksamhet behöver man kapital. Kapital kan erhållas från aktieägarna, genom 
olika typer av lån eller genom att företaget inte delar ut vinsten. Därför kan 
man säga att företagets värde är summan av aktieägarnas kapital (Eget 
kapital) och företagets skulder (Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2008), sid 
423):

V(Företagets värde) = B(marknadsvärde skulder) + S(Marknadsvärde EK) 

Kapitalstruktur kan man säga är kombinationen av företagets skulder och eget
kapital, dvs hur stor del av företaget finansieras av skulder, och hur stor del
som finansieras av eget kapital. Företaget bör välja den kapitalstruktur som 
maximerar företagets marknadsvärde, den kombination av skulder och eget 
kapital som investerare föredrar mest, vilket också räknas som den optimala 
kapitalstrukturen (Breadley Richard A. & Myers Stewart C. 2003 sid 465). Ett 
vanligt nyckeltal som används för att mäta kapitalstruktur är ”Debt/Equity ratio 
(Skuldsättningsgrad)” där man ser hur stora företagets skulder är i förhållande 
till eget kapital (Ross Stephen A. Westerfield Randolph W. Jaffe Jeffrey &
Jordan Bradford D. 2008, sid49):

Totala Skulder/Totalt Eget Kapital = X ggr skuldsättningsgrad

Finansiering med skulder och eget kapital har sina för och nackdelar. Skulder 
är en skyldighet och innebär ökad risk för företaget (Ross, Westerfield ,Jaffe & 
Jordan. 2008, sid 410-411). Långivare har anspråk på företagets tillgångar och 
kassaflöden som täcker lånet och räntan. Företaget måste först betala 
långivarna, då företaget inte uppfyller sina skyldigheter till långivarna kan 
företaget bli av med tillgångar eller gå i konkurs. Företagets skyldigheter till 
aktieägarna kan uppfyllas efter att företaget uppfyllt sina skyldigheter
gentemot långivarna.

Företag som finansieras med endast eget kapital innebär mindre risk för 
aktieägarna, men också lägre avkastning (Ross , Westerfield, Jaffe & Jordan.
2008, sid 426-427). Då företag ska välja den kapitalstruktur som ger högst 
avkastning till aktieägarna, kan man anta att en företaget inte bör finansieras 
med endast eget kapital. Den högre avkastningen till aktieägarna beror delvis 
på den risk som lån medför och ger företagets aktie ett högre betavärde, samt 
att belånade företag har mindre eget kapital och färre aktier än obelånade 
företag. Därför blir ROE (return on equity) och EPS (earnings per share) högre 
bland belånade företag. Men lån medför också kostnader för företaget vilket
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ger lägre avkastning under svåra tider då företaget går med förlust. Obelånade 
företag behöver inte oroa sig för lånekostnader och kan därför ha en högre 
avkastning under svåra tider.

Företag kan förändra sin kapitalstruktur på ett antal olika sätt som påverkar 
skulderna eller det egna kapitalet. Ett sätt att förändra det egna kapitalet är 
genom en nyemission (Hansson (1996), sid 71-78). En nyemission går ut på 
att man ökar det egna kapitalet genom att ge ut nya aktier. Oftast är det de 
befintliga aktieägarna som erbjuds att köpa nya aktier i bolaget. Ibland kan 
emissioner vara riktade, dvs endast vissa ägare erbjuds att köpa nya aktier. 
Företag kan även välja att inte dela ut vinsten och på så sätt överföra vinsten 
till det egna kapitalet.

Bolaget kan även välja att minska det egna kapitalet. Detta görs vanligast 
genom återköp, aktieinlösen. Återköp och aktieinlösen innebär att företag 
köper sina egna aktier och på så sätt minskar antalet utstånde aktier. Syftet 
med detta är bla att öka belåningsgraden. Skillnader finns mellan återköp och 
inlösen, men dessa är inte relevanta för uppsatsen.

Företag kan skuldsätta sig på flera sätt. Det enklaste sättet är att ta ett 
reverslån, eller ett annat typ av lån i en bank. En annan vanlig metod är att ge 
ut obligationslån (Hansson (1996), sid 85-96). Det som utmärker dessa lån är 
att de vänder sig till allmänheten, dvs privatpersoner kan anmäla sig att låna 
ut kapital till företaget. Det finns många olika former av obligationer, med 
olika löptid, obligationer som betalar ränta eller kupong och och obligationer 
vars avkastning är beroende av aktieindex utveckling. En annan typ av 
obligation är konvertibler som fungerar som en ränteobligation, men som kan 
konverteras till företagets aktier.

       3.2 Modigliani-Miller Theorem
Modigliani & Millers (MM) teorem räknas som en av hörnstenarna inom 
Corporate Finance (Villamil     Anne     P  .      ).   Teorin publicerades första gången 
1958 och innehåller fyra antaganden om företags finansiella beslut, varav 
två av antagandena handlar om företagets kapitalstruktur. Teorin utgår 
från teorin om den perfekta kapitalmarknaden, där inga transaktions eller 
konkurs kostnader förekommer, alla har tillgång till samma information, 
företag och individer lånar på samma villkor och att inga skatter 
förekommer.

Under dessa förutsättningar säger Antagandet 1 (Proposition 1) att valet av 
kapitalstruktur inte påverkar företagets värde (Breadley Richard A. & Myers 
Stewart C. 2003 sid 467-472). Så oavsett företaget finansieras med eget 
kapital eller lån kommer marknadsvärdet förbli detsamma. Från detta 
resonemang övergår man till Proposition 2 som säger att med ökad belåning 
ökar risken, vilket leder till att avkastningskraven på det egna kapitalet ökar 
(Ross Stephen A. Westerfield Randolph W. Jaffe Jeffrey & Jordan Bradford D.
2008, sid 430-439). WACC (Weighted average cost of capital) kommer därför 
förbli detsamma oavsett om företaget har lån eller inte. Orsaken till detta är 
att med lån kommer aktieägarna att kräva högre avkastning vilket gör att

Sida 18 / 52

http://www.econ.uiuc.edu/~avillami/PalgraveRev_ModiglianiMiller_Villamil.pdf


WACC blir samma för alla typer av kapitalstruktur. Med dessa två 
antaganden visar MM att kapitalstruktur inte spelar någon roll, förtagsvärdet 
förblir detsamma. Men problemet med teorin är att den inte håller i 
praktiken, då kapitalmarknaden i många fall inte är perfekt och att skatter 
samt andra kostnader förekommer. MM har därför utvecklat sin teori genom 
att ta med skatter i beräkningen.

År 1961 publicerades den utvecklade varianten av MM Theorem. I en värld där 
bolagsskatt förekommer påverkas företagets värde positivt av ökad belåning 
(Ross, Westerfield ,Jaffe & Jordan. 2008, sid 440-447). Ökad belåning ger 
högre räntekostnader, men räntor är avdragsgilla vilket medför att 
lånefinansiering är skattemässigt gynnad. Därför har det belånade företaget
ett större kassaflöde som går till företagets finansiärer än det obelånade 
företaget. Det belopp som sparas via lånefinansiering kallas taxshield 
(skattesköld). Skatteskölden gör att belånade företag värderas högre än 
obelånade, då värdet på skatteskölden läggs till företagets totala värde. Den 
skattefördel som lånefinansiering medför gör att företagets WACC blir lägre för 
det belånade företaget. Slutsatsen av detta blir att finansiering med enbart lån 
är det mest optimala i en värld med perfekta kapitalmarknader där skatt 
företkommer. Även om teorin inte är tillämpbar på verkliga förhållanden, har 
den ändå varit till stor nytta för framtida forskning av kapitalstruktur.

3.3 Trade-off teorin
Även om MM Theorem inte kunde tillämpas på verkliga förhållanden, 
möjliggjorde den för vidare forskning inom kapitalstruktur. Myers Trade off 
teori från 1984 spinner vidare på MM ideér om kapitalstruktur. Enligt Myers 
sätter företag upp ett långsiktigt mål för sin kapitalstruktur och sedan stegvis 
rör sig mot det angivna målet (Myers Stewart C. 1984, sid 576).

Om man ska utgå från MM teori med skatter skulle en hög skuldsättning vara 
den optimala kapitalstrukturen för företag pga skattesköldens fördelar. Men 
Trade off teorin tar i beaktning de kostnade som lån medför (Myers Stewart C.
1984, sid 580-581). Dessa kostnader är bla obeståndskostnader och olika 
agent kostnader som moral hazard. Kostnaderna som uppkommer kan 
innebära att bolagsvärdet sjunker. Obeståndskostnader är bla de legala 
kostnaderna som uppkommer när ett företag är nära eller ska gå i konkurs 
(Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2008), sid 458-459). Förut dessa direkta 
kostnader som uppkommer finns även indirekta kostnader i samband med 
konkurs som är betydligt svårare att kvantifiera.

Agentkostnaderna uppkommer när ett företag har finansiella svårigheter. Då
ett företag går i konkurs är det företagets lånegivare som kompenseras i första 
hand. Då överförs ägandet av företagets tillgångar från aktieägarna till 
långivarna. I ett sånt läge kan aktieägarna ta till stragier som gynnar dem på 
lånegivarnas bekostnad. Då tar man oftast till metoder som tömmer företagets 
kapital så att en mindre del av företagets resurser går till lånegivarna (Ross, 
Westerfield, Jaffe, Jordan 2008, sid 460-462).
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Skulder har därför både fördelar, i form av skatteskölden, och nackdelar med 
de lånerelaterade kostnader. Enligt Trade off teorin är valet av 
kapitalstruktur en avvägning mellan de positiva och negativa effekterna som 
lån medför. Företag ska ha den mängden lån så att skattesköldens värde 
överstiger kostnaden för konkurs (Myers Stewart C. 1984, sid 577-587).

Hur stor del av verksamheten som finansieras med lån kan bero på ett antal 
saker (Myers Stewart C. 1984, sid 580-581). Företag med hög risk når 
punkten där obeståndskostnaderna överstiger skattesköldens föredelar 
snabbare än bolag med låg risk. Därför bör de mer riskfyllda företagen ha en 
lägre skuldsättningsgrad än de säkrare bolagen.

Men kostnader kan också uppstå när företag försöker förändra sin 
kapitalstruktur mot det angivna målet (Myers Stewart C. 1984, sid 578-579). 
Höga kostnader för förändring kan innebära att företag inte försöker uppnå sin 
optimala kapitalstruktur. Problemet är att det är svårt att ange kostnadernas 
omfattning.

3.4 Pecking order teorin
Pecking order teorin publicerades av Myers samtidigt som Trade off teorin. 
Den var inte helt nyskapande när den publicerades då Myers till stor del 
influerades av tidigare forskning. Enligt teorin väljer företag sin 
finansieringsmetod enligt en viss ordning (Myers Stewart C. 1984, sid 581-
582). Finansiering av investeringar sköts i första hand med internt kapital som 
kvarhållna vinstmedel. Men då de kvarhållna vinstmedlen också ska gå till 
utdelningar kan det ibland inte vara möjligt att ta från dessa, och man får 
istället ta från andra interna kapitalkällor som kassan. Om extern finansiering 
behövs så väljer företaget i första hand de säkraste metoderna som 
obligationer. Efter det väljer man konvertibler. Som sista utväg väljer 
företaget att ta in kapital genom att ge ut nya aktier, dvs nyemission.

Ett antagande som teorin bygger på är att företagsledare har mer information 
om företaget än resten av marknaden (Myers Stewart C. 1984, sid 582-585). 
Detta gör att företaget genomför en nyemission endast om företaget är 
övervärderat. Företag bör inte genomföra nyemissioner om företaget är 
undervärderat då man hade i det fallet gett aktierna till ett lågt pris, och man 
hade dragit in lite kapital från emissionen. Undervärderade företag bör då 
istället ta någon form av lån. Enligt detta antagande skulle inget företag 
genomföra en nyemission då marknaden hade tolkat det som att företaget är 
övervärderat och köpt företagets aktie när det har gått ner i värde. Problemet 
med denna slutsats är att teorin inte tar med skatter, agent och 
konkurskostnader vilka hade med stor sannolikhet påverkat valet av 
finansieringsmetod (Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan(2008), sid 473).
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Till skillnad från Trade off teorin har företag inget långsiktigt mål för 
kapitalstrukturen enligt Pecking order teorin (Myers Stewart C. 1984, sid 581). 
Då det egna kapitalet erhålls genom interna och externa metoder, kvarhållna 
vinstmedel och nyemissioner, kan företagets skuldsättningsgrad endast 
beskrivas av dess efterfråga för externt kapital.

3.5 Corporate Governance och kapitalstruktur
En majoritet av forskningen inom området kapitalstruktur har för det mesta 
omfattat de finansiella aspekterna i uppbyggnaden av kapitalstrukturen, och 
förbisett hur de strategiska aspekterna påverkar uppbyggnaden av 
kapitalstrukturen.

Williamson (1988) argumenterar för att skulder och eget kapital är inte endast 
finansiella instrument, utan också ett verktyg för bolagsstyrning. Williamson 
tillämpar ett transaktionskostnadsperspektiv i sin forskning. 
Transaktionskostnadsproblemet belystes för första gången av Ronald Coase år
1937, där transaktionskostnader ses som en orsak till att företag vänder sig till 
marknaden för vissa transaktioner, och för andra transaktioner till den egna 
hierarkiska organisationen (Williamson 1988 sid 568). Teorin tittar på de 
kontraktsbundna relationerna företag har med olika aktörer företaget 
samarbetar med. Williamson använder sig av den mera utvecklade 
transaktionskostnadsteorin som inkluderar bolagsstyrningsmekanismer i teorin.

Enligt Williamson är transaktionskostnader avgörande om projekt ska 
finansieras genom skulder eller eget kapital (Williamson 1988 sid 576). När 
företag använder sig av skulder vänder de sig till marknaden, medan eget 
kapital kommer från den egna organisationen. Lånefinansiering kräver en 
lånegivare som ställer krav på lånetagaren: bla räntebetalningar, uppfyllande 
av likviditetsmål, amortering av lån och i fall företaget står inför finansiella 
svårigheter är det lånegivaren som i första hand tar över företagets tillgångar 
(Williamson 1988 sid 580). Lån ges på olika villkor beroende på vilken typ av 
investering företaget gör. Tillgångar som inte kan omvandlas snabbt till livida 
medel, eller som lånegivaren inte har någon större nytta av ses som riskfyllda 
och kommer ge mindre förmånliga lån. Denna typ av tillgångar är tex 
specialiserad utrustning, humankapital eller olika varumärken.

Företag kan välja att investera med eget kapital. Som skulder har eget kapital 
bolagsstyrningsegenskaper: aktieägarna har rätt till företagets vinster, 
företaget har ett evigt åtagande gentemot aktieägarna, en högsta ledning 
skapas vilken styr hela organisationen och ska agera i aktieägarnas intresse 
(Williamson 1988 sid 580). Finansiering med eget kapital innebär högre 
omkostnader än lånefinansiering, men har därför en högre grad av översikt 
och kontroll från den egna ledningen. Därför ses finansiering med eget kapital 
som mindre riskfylld än lånefinansiering, och bör användas till riskfyllda
investeringar i tillgångar som är svåra att omvandla till likvida medel. Belånade 
företag som inte kan uppfylla sina åttaganden står inför en betydligt högre risk 
för konkurs än obelånade företag.
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Sammanfattningsvis kan man säga att lån ses som en simpel regelbaserad 
form av bolagsstyrning som bäst lämpar sig för enklare transaktioner 
(Williamson 1988 sid 589). Eget kapital ses som en mera effektiv och komplex 
form av bolagsstyrning som passar bättre för mera komplicerade 
transaktioner, eftersom projekt som finansieras med eget kapital erbjuder en 
bättre översikt och kontroll. Därför kan man säga att bolag med riskfyllda 
tillgångar bör finansieras med eget kapital, medan lågrisk bolag bör använda 
sig av lånefinansiering. Att bolag med hög risk använder sig av stora mängder 
lån skulle inte vara lämpligt eftersom lån ses som en riskabel 
finansieringsmetod, vilken bara skulle öka risken ännu mer för bolaget.

Simerly och Li (2000) har forskat vidare på hur de strategiska aspekterna 
påverkar kapitalstrukturen genom att titta på hur enviromental dynamism (ED) 
påverkar utformningen av kapitalstrukturen. ED kan defineras som
förändringar i företagets omgivning som påverkar företagets sätt att arbeta. 
Dessa kan tex vara att fler aktörer träder in på marknaden eller att ny
teknologi utvecklas vilket leder till att hela branschen förändras (Simerly och Li
2000 sid 38). Företag som är verksamma i branscher som kännetäcknas av ED 
bör inte belåna sig för mycket. Företagsledningen i högt skuldsatta bolag kan 
inte agera fritt och anpassa sig till de förändringar som sker i branschen 
eftersom långivarna begränsar ledningens handlingsutrymme (Simerly och Li
2000 sid 46). I likhet med Williamson utgår denna forskning från 
transaktionskostnadsteorin, men inkluderar även element från 
agentkostnadsteorin.

Kochar och Hitt (1998) har forskat på länken mellan företags 
diversifieringsstrategy och kapitalstruktur. När företag väljer att diversifiera 
sig
i områden de varit verksamma i tidigare använder de sig främst av eget kapital 
som finansieringsmetod. När man diversifierar sig mot nya okända marknader 
är lånefinansiering att föredra.

3.6 Agentkostnadsteorin
Den klassiska agentkostnadsteorin från 1932 fokuserade på konflikter som kan 
uppstå mellan ägare och företagsledning i aktiebolag. Jensen (1986) har sedan 
utvecklat teorin och kopplat den till bla företagets kapitalstruktur. Konflikter 
mellan ägare och ledning uppstår oftast när företag har ett stort fritt 
kassaflöde. Det fria kassaflödet är det interna kapital som är kvar när alla 
lönsamma investeringar har genomförts. Företagsledningen kan välja att dela 
ut det fria kassaflödet till ägarna eller investera i olönsamma projekt. 
Konflikterna kan uppstå när ägare vill ta del av det fria kassaflödet, men 
företagsledningen vill istället stärka sin makt genom att investera kassaflödet 
och göra företaget större, vilket ger ledningen större makt (Jensen 1986 sid
323).

I dessa fall kan lån användas som ett medel för att minska företagsledningens 
makt. Lån minskar mängden fritt kassaflöde och på så sätt minskar mängden 
resurser som företagsledningen förfogar över. Detta kan vara en faktor som 
påverkar kapitalstrukturen (Jensen 1986 sid 324). Belåning har också sina 
kostnader med bla ränte och obeståndskostnader. Den optimala
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skuldsättningen är där lånekostnaderna och lånens fördelar möts. Viktigt att 
påpeka att lån besitter dessa positiva egenskaper endast i stora väletablerade 
bolag med ett stort fritt kassaflöde. Bolag med stora investeringsbehov 
kommer inte dra nytta av lånens positiva egenskaper.

3.7 Övrig forskning
Forskningen inom kapitalstruktur är starkt influerad av de teorier som nämnts 
tidigare. En stor del av forskningen har ägnats åt att testa om Pecking order 
och Trade off teorin fungerar i praktiken (Chua J. H. & Woodward R. S. 1993; 
Baskin Jonathan. 1989; Ju Nengjiu, Parrino Robert, Poteshman Allen M. & 
Weisbach Michael S. 2005). Denna typ av forskning har gett blandade resultat 
då teoriernas syfte inte är att testas på en bred grupp heterogena företag, 
eftersom det oftast leder till oanvändbara resultat (Myers Stewart C. 2001,
sid 99). Teorierna kan inte ge en generell slutsats, utan deras syfte är att visa 
vilka kostnader och fördelar som olika kapitalstruktur strategier erbjuder.
En annan stor del av forskningen är att undersöka hur kapitalstrukturen ser ut 
inom en viss bransch eller inom ett visst land (Eldomiaty Tarek I. & Azim 
Mohamed H. 2008; Upneja Arun, Dalbor Michael C. 2001). Då 
finansmarknaderna och förutsättningarna för företagen ser annorlunda ut 
mellan olika länder, är undersökningar av kapitalstrukturen i olika länder 
användbar. Dock är majoriteten av studierna som genomförts gjord på 
Amerikanska företag. Även undersökningar där man tittar på enskilda 
branscher är användbara då det förekommer stora skillnader i uppbyggnaden 
av kapitalstrukturen. Att försöka tillämpa teorierna på en enskild bransch kan 
vara mer givande än att göra en stor undersökning på alla branscher. Man har 
även försökt länka kapitalstrukturen med utdelningar, aktiekursen, typ av 
tillgångar eller kreditbetyg (Kisgen Darren J. 2006; Krause Andreas 2006)

En gemensam nämnare för en stor del av forskningen inom kapitalstruktur är 
att de oftast är kvantitativa, där man använder sig av nyckeltal för att göra 
statistiska beräkningar för att se samband mellan olika faktorer. Typen av 
data som används i undersökningarna är oftast olika typer av information som 
förekommer i företags årsredovisning och börsdata.

3.8 Luckor i forskningen
Även om forskningen har kommit långt med att utveckla teorier som fungerar i 
den teoretiska världen, har man inte varit särskilt lyckad med att länka 
teorierna till verkliga förhållanden (Ross Stephen A. Westerfield Randolph W. 
Jaffe Jeffrey & Jordan Bradford D. 2008, sid 479-482). Forskningen har inte 
lyckats ta fram den optimala kapitalstrukturen. I verkligheten har företag en 
låg skuldsättning även om skulder bla ger skattefördelar. Stora skillnader i 
kapitalstrukturens uppbyggnad förekommer mellan olika branscher, samt att
de flesta företag sätter upp ett mål för hur kapitalstrukturen ska utvecklas. 
Dessa mål påverkas främst av skatt, typen av tillgångar företaget äger och 
ösäkerhet om fratida resultat. Det är främst stora företag som lägger upp ett 
mål för sin kapitalstruktur.
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Då en stor del av forskningen har bedrivits på amerikanska företag finns ett 
stort utrymme att studera kapitalstrukturen bland de svenska börsbolagen. 
Skillnaderna mellan bolagen och finansmarknaden i USA och Sverige är väldigt 
stora så det är inte säkert att forskningen som har bedrivits på amerikanska 
företag går att tillämpa på svenska företag.
Mycket lite forskning har gjorts på hur tillgängligheten på olika former av 
kapital, tex tillgänglighet på obligationsmarknaden, samt kreditbetyg påverkar 
valet av kapitalstruktur. Mer forskning behövs också på hur olika tillväxt och 
investeringsmöjligheter påverkar kapitalstrukturen. Här kan det vara intressant 
att undersöka hur råvarubolag sköter sin kapitalstruktur, då råvarubranschen 
kräver ständiga nyinvesteingar och mycket kapital. Forskningen på råvarubolag 
är nästan obefintlig.

Forskningen har även missat att undersöka hur kapitalstrukturen förändras i 
krissituationer som tex finanskrisen. I en situation som finanskrisen är många 
företag i behov av kapital, men kapital kan vara svårt att få tag på i en sådan 
situation. Här kan man bla undesöka hur ägarstrukturen och kreditbetyget 
påverkar företagens val finansieringsmetod. Bla kan företag med starka aktiva 
ägare lättare ta in nytt kapital med en nyemission än företag med passiva 
ägare. Aktuellt exempel är SAS som där man kan se hur viktigt det är med att 
ha starka ägare i en krissituation.

Framför allt finns det mer utrymme för att bedriva mer forskning med 
kvalitativa data som intervjuer, då en stor majoritet av forskningen av 
kapitalstruktur har varit med kvantitativa data som nyckeltal. Intervjuer med 
finansiella beslutsfattare i företag kan kanske ge fler svar på hur företagen 
fattar beslut angående kapitalstrukturen än vad undersökningar av finansiella 
nyckeltal ger.

3.9 Tillämpning av teorier
Forskningen inom området kapitalstruktur har främst använt sig av de äldre 
teorierna som presenterats i början av kapitlet. Framförallt har Pecking Order 
teorin och Modigliani & Millers teorem varit de mest använda. Även denna 
uppsats kommer att använda sig av Pecking Order teorin. I Frågeställning 2 
undersöks vilka metoder för kapitaltillskott oljebolagen använt av. Syftet med 
att använda teorin är för att se om bolagen tagit in nytt kapital i den ordning 
som Pecking Order teorin säger man ska ta.

Uppsatsen ska även använda sig av Williamsons (1988) teorier om 
kapitalstrukturens governance egenskaper. Enligt teorin bör bolag med 
riskfyllda tillgångar finansieras med eget kapital, medan lågrisk bolag bör 
använda sig av lånefinansiering. Detta påstående ska prövas på de svenska 
oljebolagen, finns det någon koppling mellan bolagsrisken och 
kapitalstrukturen?
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3.10 Sammanfattning av kapitlet:
• Kapitalstrukturen är kombinationen av företagets skulder och eget 

kapital.
• Skuldfinansiering innebär högre risk för bolaget. Finansiering med eget 

kapital innebär lägre risk, men också lägre avkastning.
• Företag kan förändra sin kapitalstruktur via nyemissioner, lån, 

utdelningar, återköp och konvertibellån.
• Modigliani & Millers teorem räknas till en av hörnstenarna inom 

Corporate finance. Enligt teorin kan inte kapitalstrukturen påverka 
bolagets marknadsvärde.

• Enligt Trade-off teorin sätter bolagen upp långsiktiga mål för sin 
kapitalstruktur. Teorin uppmärksammar olika kostnader som 
tillkommer med lån, som agentkostnader och obeståndskostnader.

• Enligt Pecking order teorin väljer företag att ta in nytt kapital enligt 
följande ordning: Kassaflöde och likviditet, lån, konvertibellån, och 
nyemission.

• Enligt Williamsons governance teori är kan kapitalstrukturen användas 
som en bolagsstyrningsmekanism. Bolag med komplicerade och riskfyllda 
tillgångar bör finansieras med aktieägarkapital. Lånefinansiering bör 
användas på enkla tillgångar med låg risk.

• I uppsatsen kommer främst Pecking order teorin, samt Williamsons 
governanceteori att användas.
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4. Empiri

I detta kapitel presenteras data som hämtats in från årsredovisningar och 
enkätundersökningen. Först kommer en presentation av de undersökta 
bolagen och av olika branschspecifika termer och företeelser. Därefter 
presenteras data som samlats in för att besvara frågeställningarna.

4.1 Företagspresentation
P  A     R  e  s      our  c      e  s  
PA Resources(PARE) är ett exploration & produktions oljebolag med geografisk 
fokus på regionerna Väst och Nordafrika, samt Nordsjön (Pare Årsredovisning
2008 sid 1). PAREs affärsstrategi är att bedriva prospektering av potentiella 
oljefynd, samt förvärva, bygga ut, utvinna och avyttra oljereserver.

Bolaget bildades 1994 genom ett företagsförvärv av Petro Arctic AB, som 
fokuserade på exploration i Norge. Idag är PARE främst verksamma i 
Tunisien och Republiken Kongo. PARE är idag Noterade på 
Stockholmsbörsens Mid Cap lista.

Allian  c      e     O  il     C  o  m      pa  n  y  
Alliance Oil(AOIL) är det enda svenska vertikalt integrerade oljebolaget, dvs de 
ägnar sig åt produktion och exploration, raffinering av råolja och försäljning av 
oljeprodukter (Alliance Oil ”Företagspresentation”). Bolaget är idag verksamt 
inom ett antal regioner i Ryssland och Kazakstan. Bolaget är noterat på 
Stockholmsbörsens Large Cap lista.

Bolaget startade sin verksamhet 1998 med namnet Vostok Oil(Alliance Oil). I 
början var bolaget ett explorations & produktions oljebolag i Tomsk regionen i 
Sibirien. År 2004 ändrade bolaget namn till West Siberian Resources. År 2008 
förvärvade man Alliance Oil Company vilket gav bolaget tillgångar så att man 
kunde börja ägna sig åt raffinering och försäljning av oljeprodukter. Slutligen 
ändrade bolaget namn 2009 till Alliance oil Company.

Lundin     P  e  t      rol  e  um  
Lundin Petroleum(LUPE) är ett explorations & produktions oljebolag, idag 
verksamma i främst Europa, Afrika och Asien (Lundin Petroleum ”Strategi”). 
Bolagets affärsidé är att uppnå tillväxt genom att exploatera tillgångarna som 
de äger, och genom prospektering efter nya tillgångar. Bolaget ska även 
uppnå tillväxt genom förvärv när rätt tillfälle ges.

LUPE bildades 2001 genom ett företagsförvärv mellan Lundin Oil och 
kanadensiska företaget Talisman (Lundin Petroleum ”Historia”). Till en början 
var bolaget endast verksamt i Sudan och Iran, för att sedan via företagsförvärv 
skaffa sig licenser i främst Nordsjön. Bolaget har fram till idag växt främst 
genom förvärv av företag och licenser. LUPE är idag noterat på 
Stockholmsbörsens Large Cap lista.
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S  v  e  n  s      ka     P  e  t      rol  e  um     Explo  r  a  t  ion  
Svenska Petroleum är ett privat ägt exploration & produktions oljebolag 
(Svenska Petroleum Exploration ”Strategy”). Bolaget är främst verksamt i delar 
av Afrika, men även Ryssland, Baltikum och Nordsjön. Bolagets affärsidé är att 
växa genom prospektering efter nya oljefynd, produktion av existerande 
oljefynd och genom förvärv av licenser.

Bolagets historia sträcker sig tillbaka till 1969, där genom initiativ från svenska 
staten startades till hälften statligt ägda Oljeprospektering AB, med syfte att 
prospektera efter olja i Sverige (Svenska Petroleum Exploration ”History”).
1973 bildades till hälften statligt ägda Petroswede, som skullde prospektera 
och producera olja utanför Sverige. År 1979 sker en fusion mellan de båda 
bolagen och Svenska Petroleum Exploration bildas. 1991 säljer svenska staten 
sin ägarandel i Svenska Petroleum till oljebolaget OK Petroleum. År 1994 köper 
bolagets nuvarande ägare sheikh Mohammed H. Al Amoudi OK Petroleum.

T  e      t  hy  s     O  il  
Tethys Oil är ett explorations & produktionsbolag med fokus på Nordafrika, 
Mellanöstern och Europa (Tethys Oil Årsredovisning 2008). Bolagets strategi är 
att förvärva licenser där kända oljefynd finns, men som inte utvärderats med 
modern teknologi. Bolaget är idag noterade på Stockholsbörsens First North 
lista. Bolaget grundades 2001 av de tre styrelseledarmötena Vincent Hamilton, 
Magnus Nordin och John Hoey. Dessa äger idag betydande andelar av bolaget.

Malka     O  il  
Malka Oil är ett olje prospekterings och produktuktions bolag. För närvarande 
är bolaget inte verksamt någonstans eftersom man sålt alla sina 
tillgångar(Malka oil Årsredovisning 2009). Vad som kommer att hända med det 
kapital man fick för de sålda tillgångarna är osäkert. Bolaget har tidigare varit 
verksamt i Ryssland (Malka oil Årsredovisning 2008).

Bolaget bildades 2005 av tre ryska affärsmän i samband med att en licens i 
Tomskregionen i Ryssland förvärvades. Bolaget påbörjade en mindre 
produktion, men fick avbryta den pga främst finansiella problem 2008. Bolaget 
noterades på First North listan 2007, och är fortfarande noterat.

S  v  e  n  s      ka     C  apital     O  il  
Capital Oil är ett oljeprospektering och produktionsbolag med inriktning på 
Ukraina (Capital Oil). Deras affärsstrategi är att hitta undervärderade och 
outforskade oljefält i Ukraina och bygga ut dem med modern teknik. Bolaget är 
noterat på First North listan på Stockholmsbörsen.

Bolaget startade sin verksamhet 2004, och har fram till idag endast varit 
verksamma i Ukraina.

B      e  n  c      h  m      a  r  k     O  il     &     Gas  
Benchmark är ett prospekerings och produktionsbolag som är verksamt i 
Texas, USA (Benchmark Oil & Gas ”Koncernöversikt”). Bolagets affärsidé är 
att förvärva licenser där tidigare oljefynd är kända, och bygga ut dem med
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modern teknik. Bolagets aktie är noterad på NGM Eguity som är en mindre 
lista på Stockholmsbörsen.

Benchmark bildades 1996, och började bedriva verksamhet i USA 1999 genom 
förvärv av en licens (Benchmark Oil & Gas ”Historik”). År 2001 förvärvades två 
bolag som gav ett antal licenser i bla Texas.

Ging  e  r     O  il  
Ginger Oil är ett oljebolag som bedriver prospektering och produktion i USA 
(Ginger Oil). Bolagets affärsidé är utveckla och prospektera egna licenser, 
samt genom förvärv av licenser. Bolaget är noterat på NGM Equity.

4.2 Oljebranschen
Denna uppsats använder sig mycket av termer och uttryck som är specifika för 
oljebranschen. Oljebranschen är en komplicerad och osäker bransch, där 
arbetsprocessen som oljebolagen går igenom oftast helt okänd för människor 
som inte har insikt i branschen. Därför är det viktigt att förklara de viktigaste 
termerna och de olika processerna oljebolagen måste gå igenom när de ska 
söka efter och utvinna olja. Informationen som presenteras här har hämtats 
främst från bolagens årsredovisningar, där man i detalj förklarar olika 
branschspecifika termer och processer.

4.2.1 Licenser
Oljefyndigheter ägs sällan av oljebolagen, istället är det landet där oljefyndet 
befinner sig som är ägaren (Tethys oil Årsredovisning 2008 sid 7). Istället 
tilldelar myndigheterna i landet tillstånd till oljebolagen att bedriva utvinna och 
söka efter olja i landet. Dessa tillstånd kallas ofta licenser eller koncessioner . 
Licenser delas upp i explorations/prospekterings och produktionslicenser.

Bolag kan erhålla licenser direkt från myndigheterna, förvärva dem från andra 
bolag, eller förvärva andra oljebolag och ta över deras licenser. I alla tre fallen 
måste bolaget uppfylla vissa krav som landets myndigheter kräver, 
exempelvis att man förbinder sig att utföra arbeten inom ett område under en 
viss tidsperiod. Oljelicenser kan ägas av ett eller flera bolag som har 
rättigheterna till att prospektera och sälja olja från licensen. 
Explorationslicenser kan omvandlas till produktionslicenser om oljefynd hittas. 
Då måste oljebolaget gå med på olika krav som att betala royalty till landet, 
eller sälja en del av oljan på den inhemska marknaden.

4.2.2 Reserver
Olje och gas reserverna är oljebolagens viktigaste tillgång. Reserver är de 
kända olje och gas mängderna som finns under berggrunden på bolagens 
oljefält (Pare Årsredovisning 2007 sid 18). Till reserverna räknas den mängd 
olja och gas som är utvinningsbara och som kommer kunna produceras inom 
en snar framtid.
Reserver är svåra att exakt uppskatta och måste löpande revideras. Orsaken
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till detta är att mätningar av reserverna tas vid en viss tidpunkt med en viss 
mätmetod. Nya mätningar kan ge ny information om reserverna som då måste 
revideras. Värdet på reserverna anges som en tillgång i balansräkningen. 
Revideringar av reserver är en av anledningarna till att oljebolag kan ha stora 
mängder av och nedskrivningar under vissa perioder.

Att mäta reservmängden är kostsamt och osäkert eftersom man kan aldrig helt 
säkert ange hur stora reserverna verkligen är (Benchmark Oil & Gas 
Årsredovisning 2006 sid 6). Prospekerings/Explorationsborrningar är metoden 
som används för att se om det finns olja i ett okänt område, eller se hur
mycket det finns i ett känt oljefynd. För att reducera riskerna, så att man 
slipper slösa pengar på misslyckade borrningar, kan man genomföra seismiska 
undersökningar av ett område som man tror kan innehålla olja. Förenklat kan 
man säga att med en seismisk undersökning tittar man på vad som finns under 
marken. För detta finns flera olika metoder, med bla 3D Seismik. Genom att få 
en uppfattning av vad som finns under marken, kan man reducera risken för
att borra torrt. Med seismik kan man inte uppskatta hur stora reserverna är, 
utan man måste borra för att se hur stora mängder olja det finns, eller om det 
verkligen finns någon olja.

När man har genomfört mätningar i ett oljefynd måste man sedan ange hur 
stora mängder olja det finns. I västvärlden används 
reservklassificeringsmetoden SPE-standarden när man gör en bedömning av 
reserverna (Alliance Oil Årsredovisning 2006 sid 13). Enligt denna metod tittar 
man på den fysiska förekomsten av olja i marken, samt kostnaderna för att 
utvinna oljan. Enligt SPE-standarden delar man upp reserverna i bevisade, 
sannolika och möjliga. Bevisade reserver har en 90% sannolikhet att utvinnas, 
sannolika reserver har en 50% chans att utvinnas och möjliga reserver 
bedömns ha en 10% chans att utvinnas. När bolagen presenterar sina reserver 
räknar man endast med de bevisad och sannolika reserverna. Oftast är det en 
oberoende part som sköter bedömningn av reserverna. Andra 
klassificeringsmetoder finns i andra delar av världen, men SPE-standarden är 
den vanligast använda och i uppsatsen kommer alla reservmängder att anges 
enligt den metoden.

4.2.3 Oljepriset
Eftersom oljepriset har så stor 
inverkan på oljebolagen och 
branschen som helhet, är det värt 
att nämna några viktiga faktorer 
som påverkar priset på olja. 
Eftersom oljepriset påverkas av 
väldigt många faktorer är det 
omöjligt att ta upp alla, men några 
viktiga faktorer kan nämnas.

Prissättningen av olja sker på 
samma sätt som med de flesta

Bild 1 (Tethys 2008 sid 10)
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produkter, nämligen genom jämvikt mellan utbud och efterfrågan (Tethys Oil 
åreredovisning 2008 sid 9-11). Det är just utbudet och efterfrågan på olja som 
påverkas av ett stort antal faktorer. En av de mer självklara faktorerna är den 
mängd olja som finns tillgänglig i världen. Bild 1 visar de reserver som finns 
tillgängliga i världen, vilket man kan säga är det totala utbudet på olja i 
världen. De tillgängliga reserverna tros räcka i 40 år till om man fortsätter 
konsumera olja i samma takt som idag (PARE Årsredovisning 2008 sid 17).
Den överlägset största reservmängden i världen finner man i Mellanöstern. Det 
är även Mellanöstern tillsammans med Afrika och Asien/Stillahavsregionen som 
står för den största ökningen av nya reserver i världen. I övriga världen har 
reserverna knappt haft någon ökning alls, i Nordamerika har tom reserverna 
minskat de senaste 30 åren.

Men de totala reserverna i världen säger inte mycket om det kortsiktiga 
utbudet. Det kortsiktiga utbudet bestäms av den totala produktionen i världen 
(Bild 2). Som man kan se är produktionen någolunda jämnt fördelad jämfört 
med reserverna. Mellanöstern som har de överlägset största reserverna 
producerar bara lite mer än Europa och Eurasien som har mycket mindre 
reserver. Länderna i främst Mellanöstern har skapat kartellen OPEC för att 
begränsa produktionen i världen, och på så sätt öka priserna (Tethys Oil

Årsredovisning2008 sid 10).

Bild 2 (Tethys 2008 sid 10)

Men på senare tid är det främst 
efterfrågan på olja som varit ledande 
för oljeprisutvecklingen (Tethys Oil 
Årsredovisning 2008 sid 10). Exempel 
på detta kan man se från de senaste 
årens oljeprisökningar som till stor del 
beror på den stora ökningen av 
efterfrågan från främst Kina. Som Bild
3 visar har konsumtionen ökat kraftigt 
sen år 1965.
Utbudet och framförallt efterfrågan 
påverkas av många faktorer, i många 
relaterade till världshändelser. 
Exempel

Idag är det de nationella oljebolagen 
som står för den största delen av 
produktionen i världen ((PARE 
Årsredovisning 2008 sid 17). De 
internationella oljebolagen står för 
endast 20% av världens produktion. 
Det är också de nationella oljebolagen
som får licenser till de största och mest 
eftertraktade reserverna. Oljebolag
som de svenska får nöja sig med
mindre oljefynd som de stora nationella 
och internationella oljebolagen inte 
finner särskilt attraktiva.

Bild 3 (Tethys 2008 sid 10)
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på detta är lågkonjunkturer som finanskrisen, väpnade konflikter, 
terrorattacker, spekulation o.s.v. Eftersom oljan prissätts i dollar spelar den 
en stor roll i oljeprisets utveckling. En sänkning av dollarkursen innebär oftast 
en ökning av priset på olja, och motsatsen sker vid ökningar av dollarkursen.

Bild 4 (Lundin 2008 sid 11)

Bild 4 visar hur oljpriset utvecklats de senaste 10 åren. Som man kan se är 
oljepriset väldigt volatilt, vilket kan ha stora konsekvenser på oljebolagens 
resultat. Låga oljepriser kan tom göra det olönsamt att utvinna olja på vissa 
platser i världen, då kostnaderna kan vara högre än försäljningspriset.

4.2.4 Explorations och produktionsprocessen
Oljebolagens arbetsprocess kan delas upp i sju steg (PARE Årsredovisning
2008 sid 14-15):

1) Oljebolaget får tillgång till en exploration/prospekteringslicens vilken ger 
bolaget rätten att leta efter olja på ett bestämt geografiskt område. Ägs 
licensen av flera bolag får ett bolag vara operatör och sköta själva 
verksamheten, medan de andra bolagen bidrar med kapital.

2) Efter att licensen tilldelats ett eller flera bolag är det dags att börja 
genomföra geologiska undersökningar. Bla genomförs seismiska 
undersökningar för att få en översiktlig bild av vad som finns undermarkytan. 
Denna process tar mellan 3-5 år.

3) På platser där man tror att det finns olja genomför man 
exlorations/prospekteringsborrningar för att se vad som verkligen finns under 
markytan. En borrning tar mellan 1,5 till 3 månader. Visar det sig att det 
finns olja genomför man fler borrningar för att fastställa hur stora mängder 
det rör sig om. Detta steg i processen tar mellan 4-10 år att genomföra.

4) När ett oljefynd har hittats måste licensens ägare sätta upp en plan för 
produktion och utbyggnad på fältet. För att man ska börja med utbyggnad och 
produktion måste ett godkännande från landets myndigheter komma. Då
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omvandlas explorationslicensen till en utbyggnads/produktionslicens. Allt detta 
tar ca 1 år.

5) Innan man kan börja producera olja måste fältet byggas ut. Bla ska 
licensägarna skaffa sig utrustning, bygga ut infrastruktur så oljan kan 
transproteras, anställa eller hyra personal, genomföra produktionsborrningar 
mm. Detta tar ca 1 år för oljefält på land, och ca 3-7 år för oljefält till havs.

6) När fältet är utbyggt och allt visar sig fungera kan äntligen man äntligen 
sätta igång med oljeproduktionen. Eftersom oljeproduktionen är till stor del 
beroende av trycket i fältet, måste oljefältet byggas ut löpande så att trycket 
inte sjunker. Sjunker trycket i fältet får man en sänkt produktion. Trycket kan 
ökas på ett antal sätt, bla genom nya produktionsborrningar eller använda sig 
av utrustning som hjälper till att öka trycket. Produktionen på ett oljefält bör 
pågå mellan 10-30 år.

7) När oljan i fältet är slut är licensens ägare skyldig att avveckla all 
produktionsutrustning och plugga igen produktionshålen. Området ska saneras 
och allt ska vara till stor del som innan produktionen startade. Detta bör inte ta 
mer än 1 år.
Oljebolagen behöver naturligtvis inte gå igenom hela processen, utan kan 
förvärva licenser eller andra bolag som är på en senare del av processen.
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%
4.3 Kapitalstrukturens utveckling i oljebolagen 2001-2009?
I linjediagrammet nedan presenteras soliditetens och skuldsättningsgradens 
utveckling i de svenska oljebolagen mellan åren 2001 till 2009. Värdena som 
anges i diagrammet består av medelvärdet för samtliga bolags soliditet och 
skuldsättningsgrad för varje år. All information som presenteras går att hitta 
i Bilaga 1.

Utvecklingen 2001 - 2009
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Illustration 1: Soliditet och Skuldsättningsgrad utveckling 2001-2009

I tabellen nedan presenteras medelvärde för varje bolag individuellt för hela 
den undersökta perioden. Därefter kommer ett gemensamt medelvärde för 
samtliga bolag att presenteras årsvis i ett diagram.

Medelvärden per bolag

Bolag Alliance Benchmark Lundin PA Res Tethys Sv. Cap Sv. Petrol Malka Oil

Soliditet 57,00% 64,00% 53,00% 54,00% 91,00% 75,00% 63,00% 62,00%

Skuld 75,00% 33,00% 28,00% 70,00% 0,00% 0,00% 7,00% 39,00%

Tabell 1: Soliditet och skuldsättningsgrad samtliga bolag

Värt att notera angående beräkningarna av medelvärden är att vissa bolag inte 
varit verksamma under hela den undersökta perioden. Data som presenterats 
ovan finns att hitta i Bilaga 1.
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4.4 Kapitaltillskott i de svenska oljebolaget 2001-2009

Nedan kommer en presentation av antalet nyemissioner, lån och 
konvertibellån som oljebolagen genomfört under perioden 2001-2009. Detta 
kommer att presenteras i ett diagram som visar utvecklingen för varje år, 
samt ett diagram för samtliga kapitaltillskott som skett totalt under perioden.

Kapitaltillskott per år
8

7

6

5

4
Lån
Konverti bel

Nyemi ssi on
3

2

1

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

År

Illustration 2: Kapitaltillskott per år

Kapitaltillskott totalt 2001-2009
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Illustration 3: Kapitaltillskott totalt
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Värde på kapitaltillskotten (Mkr)

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lån 0 420 0,6 2163,8 2591,4 2619 4064 6902,8 2936

Konv 0 170 0 0 49,5 0 346 2906 2120

Nyem 462 164 18,2 414,5 1808,3 2141 522,6 1660,7 1459,5

Totalt 462 754 18,8 2578,3 4449,2 4760 4932,6 11469,5 6515,5
Tabell 2: Kapitaltillskott värde

Även här är det värt att notera att populationen inte är samma under varje år 
som undersökts. Data som presenterats ovan finns att hitta i Bilaga 1.
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4.5 Risk och Kapitalstruktur
Resultatet från den statistiska undersökningen av hela populationen kommer 
att presenteras i tabellform och som diagram. I bilaga 3 finns resultaten från 
undersökningen av varje bolag individuellt. Bolagen Tethys oil och Svenska 
Capital Oil har inte kunnat inkluderas i den enskilda undersökningen eftersom 
deras risk är oförändrad under hela den undersökta perioden. De har dock 
inkluderats i den totala undersökningen.

Total population
n = 8 Soliditet Skuldsättningsgrad
B 2,2 -0,16
Corr 0,26 0,01
Sig 0,04 0,95

Tabell 3: Statisktik total population

Illustration 4: Statistik Soliditet

Soliditetsdiagrammet visar att ju högre risk desto högre soliditet. För varje 
steg risken ökar, ökar soliditeten med 2,2%. Sig är under 0,5 och därför 
är
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resultatet tillförlitligt. Corr är positiv och innebär att när risken ökar, så ökar 
soliditeten också. Eftersom Corr endast är 0,26 är korrelationen svag, och 
inget linjärt samband finns.

Illustration 5: Statistik Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsdiagramet visar att högre risk innebär lägre skuldsättningsgrad. 
För vaje steg risken ökar sker en minskning av skuldsättningsgraden med
0,16%. Sig värdet är 0,95 vilket innebär att resultatet inte är tillförlitligt. Corr 
är väldigt nära 0 och visar att det inte finns något samband mellan risk och 
skuldsättningsgrad.
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4.6 Presentation av svaren på enkätundersökningen
Denna frågeställning har besvarats med enkätundersökningen som skickats till
8 bolag. Av de 8 bolagen svarade endast PA Resources, Lundin Petroleum och 
Ginger Oil. Bolagen har besvarat på samtliga frågor som ställdes i enkäten. 
Resultaten från enkätundersökningen kommer sammanfattas nedan. 
Fullständiga svar på frågorna kan man hitta i Bilaga 4.

Fråga 1. De senaste åren har alternativa bränsle och energikällor blivit ett 
aktuellt ämne. Hur skulle ett allt större användande av alternativa bränslen 
och energikällor påverka oljebolag som ert?

Alternativa bränslen och energikällor ses för tillfället inte som ett stort hot för 
de svenska oljebolagen. Dagens alternativ till olja är mindre effektiva och 
kostsamma att producera. Men enligt PAREs VD Ulrik Jansson kan detta 
komma att förändras:
”För den händelse att man skulle kunna få fram alternativ som prismässigt
kan konkurrera med olja/gas kommer det givetvis att innebära en prispress på 
olja/gas.”

LUPEs kommunikationsansvarig Maria Hamilton säger att en utveckling av 
alternativ till olja är nödvändig eftersom man konsumerar mer olja än man 
producerar. Men enligt Ginger Oils VD Magnus Stuart är i dagsläget 
alternativen till olja sämre pga flera orsaker:
”Alternativa bränslen och energikällor som kan konkurrera med fossila oljor är i 
dagsläget undantagslöst dyrare att producera än råolja (USA). De allra flesta 
regeringar med ambitioner att öka användning av alternativa bränslen och 
energikällor (väskor) förstår dessa samband. Eftersom skatteinkomster på 
fossila bränslen dessutom är en viktig inkomstkälla i hela västvärlden är 
politiker mycket försiktiga med att subventionera alternativa bränslen (vätskor) 
och energikällor. Jrf svenska priset på etanolbränsle och hur efterfrågan 
försvann när priset på 95 oktanig föll med oljepriset under 2009.”

Fråga 2. Ser ni det som en möjlighet att i framtiden även ägna er åt 
produktion av råvaror som kan användas till alternativa drivmedel?
Samtliga bolag ser sig själva som olje exploration och produktionsbolag och 
inte har de kunskaper som krävs att producera alternativ till olja. LUPE kan 
dock tänka sig att anpassa sig om situationen förändras:
”Lundin Petroleum är idag ett oljebolag med kompetens inom främst geologi 
och produktionsteknik. Vi följer utvecklingen och kommer att anpassa vår 
organisation för att täcka framtida energibehov.”

Fråga 3. Peak Oil har diskuterats flitigt den senaste tiden. Skulle Peak Oil ha 
några positiva eller negativa konsekvenser för er? Om ja, vilka är dessa 
konskevenser?
Peak oil ses som något positivt av samtliga respondenter. Peak Oil innebär 
ett högre oljepris och därför blir oljebolagen lönsammare, och deras 
tillgångar ökar i värde. Magnus Stuart lägger också till att Peak Oil är en 
realitet idag:
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”Peak oil är en realitet och är också rationellt för (fossil)-oljebranschen. Priset 
på råolja i USA är mer än dubbelt så högt som naturgas mätt i termer av pris 
per värmeinnehåll. I bbl olja motsvaras av ca 6000 kubikfot naturgas. Med 
dagens pris på naturgas i USA på ca 4,5 USD/1000 kubikfot borde priset på 
olja vara ca 30 USD/bbl. Mellanskillnaden på USD 40-45 per bbl kan bara 
förklaras av att råolja med goda egenskaper bedöms ta slut innan naturgasen 
tar slut.”

Fråga 4. Hur tror ni att tillgången på kapital från investerare och långivare 
kommer att bli i framtiden för oljebolag som ert?
På denna punkt skiljer sig respondenternas svar åt. Ulrik Jansson har en lite 
negativ syn på tillgången av nytt kapital i framtiden:
”Tillgången på kapital är ett ständigt problem för mindre oljebolag eftersom så 
gott som all kapitalinvestering sker innan produktion startar. Vi är därför i 
ständigt behov av kapital för våra investeringar i ny produktion. Tillgången på 
kapital följer det allmänna konjunkturmönstret och är inte specifikt för 
oljebolag jämfört med annan industri med ett undantag. Olja produceras idag i
många länder med ”politisk instabilitet” vilket gör att långivare inte gärna lånar 
ut till investeringar i dessa länder eller sätter ett högt pris på kapitalet.”

Magnus Stuart ser däremot mer positivt ppå tillgången av kapital, så länge 
priset på olja ökar:
”Så länge priset på råolja och naturgas har en stigande trend kommer det 
finnas riskviligt kapital för olje- och naturgasletning.”

4.7 Sammanfattning av kapitlet:
• Oljebolag måste skaffa sig licenser för att leta efter och utvinna olja.
• Reserver är oljebolagens viktigaste tillgång. Till reserver räknas den olja 

som är utvinningsbar inom en snar framtid.
• Prissättningen av olja bestäms av världens utbud och efterfrågan av 

råolja. Utbudet och efterfrågan påverkas av ett stort antal faktorer.
• Oljebolagens arbetsprocess består av 7 steg.

Sida 39 / 52



5. Analys

En analys ska genomföras av den data som presenterats i kapitel 4. Fokus 
kommer ligga på att hitta samband och skillnader i datan, samt diskutera 
möjliga orsaker och försöka hitta kopplingar till teorier.

5.1 Analys av kapitalstrukturens utveckling
I Illustration 1 kan man se utvecklingen av soliditeten och 
skuldsättningsgraden för samtliga bolag. Soliditeten har hållit sig inom 
intervallet 50-75%. Soliditeten inom branschen är väldigt hög, och visar att 
minst hälften av bolagens totala finansiering består av eget kapital. Orsaken till 
att soliditeten är så hög kan bero på att bolagen vill försäkra sig mot förluster 
och tillfälliga motgångar, eftersom förluster slår till mot det egna kapitalet först 
(Affärsredovis sid 356). Detta är ett rimligt antagande då oljebranschen är 
utsatt för mycket risk och osäkerhet, förluster och tillfälliga motgångar är 
vanligt förekommande. Soliditeten har också en stigande trend, vilket är 
överraskande med tanke på att oljepriset också har en stigande trend vilket
bör gynna bolagens lönsamhet och bidra till lägre finansiering med eget 
kapital. Soliditeten är som högst under de åren som oljepriset ökat som mest. 
Om bolagen vill att aktieägarna ska få så stor avkastning som möjligt bör inte 
det egna kapitalet vara för högt (Ross , Westerfield, Jaffe & Jordan. 2008, sid
426-427).

Skuldsättningsgradens utveckling har varit den motsatta jämfört med 
soliditeten. Skuldsättningsgraden har haft en väldigt volatil utveckling och 
pendlat mellan 20-60%. Dock har den en nedåtgående trend, vilket antyder att 
andelen långfristiga lån stadigt minskar bland de svenska oljebolagen. 
Skuldsättningsgradens höga volatilitet kan bero på att bolagen velat hålla 
skuldsättningsgraden låg genom att snabbt amortera lånen. Orsaken till detta 
kan vara att man vill hålla risken låg, då lån ökar risken för bolaget (Ross, 
Westerfield ,Jaffe & Jordan. 2008, sid 410-411).

I Bilaga 1 kan man se hur soliditeten och skuldsättningsgraden utvecklats för 
varje bolag individuellt. Av de 8 bolagen som undersökts kan man säga att 4 
av dem är mer framgångsrika än resten. Alliance Oil, Lundin Petroleum, PA 
Resources är noterade på Stockholmsbörsens Large och Mid cap vilket klassar 
dem som stora bolag, jämfört med de andra bolagen som är noterade på de
mindre listorna på Stockholmsbörsen. Svenska Petroleum är ett privatägt bolag 
som också kan räknas som ett av de mer framgångsrika svenska oljebolagen, 
eftersom de har stora reserver, stabil produktion, resultat och kassaflöden.

Tittar man på de 4 framgångsrika bolagens utveckling av soliditeten, ser man 
att samtliga har en liknande utveckling. Man se att soliditeten är sjunkande, 
dvs bolagen använder sig allt mindre av eget kapital. Denna utveckling är 
motsatsen till samtliga bolags totala utveckling. Som jämförelse kan man se 
att de mindre bolagen ökar sin soliditet.
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För skuldsättningsgraden är det svårt att komma fram till något konkret 
eftersom utvecklingen skiljer sig åt mellan bolagen. Det man kan se är att 
skuldsättningsgraden är väldigt volatil för samtliga bolag, vilket kan bero på att 
bolagen amorterar lånen eller att det egna kapitalet ökar/minskat vilket 
påverkar skuldsättningsgraden.

Ska man sammanfatta den individuella analysen av bolagens utveckling kan 
man säga att de stora bolagen väljer att finansiera sina verksamheter med 
mindre andel eget kapital, och mer med lånfristiga och kortfristiga skulder. 
Några likheter i användningen av långfristiga skulder kan man inte se, 
eftersom användandet av dessa skiljer sig åt avsevärt mellan bolagen.

5.2 Analys av kapitaltillskotten i oljebolagen
Illustration 3 visar hur många lån, konvertibellån och nyemissioner som 
genomfördes mellan 2001 till 2009. Nyemissionerna har varit flest till antalet 
med 36 st, följt av 19 lån och 5 konvertibellån. Tabell 2 visar däremot att det 
totala värdet på de 19 lånen som togs under perioden överskrider värdet på de
36 nyemissionerna. Bolagen har lånat för 21698 Mkr och tagit in 8650 Mkr via 
nyemissioner. De 5 konvertibellån som togs var värda 5591 Mkr. 
Sammanfattningsvis kan man säga att nyemissionerna var betydligt fler än 
lånen och konvertibellånen, men att värdet på lånen är mer än dubbelt så högt 
än för nyemissionerna. Endast 5 konvertibellån togs, men dessa var värda bara 
ca 3000 Mkr mindre än de 36 nyemissionerna.

Denna utveckling beror på ett antal anledningar. När bolag ska göra stora 
investeringar som företagsförvärv, eller förvärv av väldigt värdefulla licenser 
använder de sig av till stor del av lån och konvertibellån. Detta kan man se i 
bilaga 1 och 2. Det är också de tre stora börsnoterade bolagen Alliance Oil, 
Lundin Petroleum och PA Resources som stått för den största delen av värdet 
på kapitaltillskotten, speciellt lånen och konvertibellånen. Dessa bolag har 
större tillgång till kapital via lån, och därför använder sig av dessa i större 
utsträckning än nyemissioner. De små bolagen genomför många 
nyemissioner, men dessa är bara en liten del av det totala värdet. Det är 
anledningen till att det totala värdet på lånen är mycket större än 
nyemissionerna, även om de sistnämnda är fler.

Illustration 2 visar antalet kapitaltillskott per år. Som man kan se så börja 
samtliga kapitaltillskott öka från 2003. Åren 2006/2007 uppnås de högsta 
antalen, för att sedan sjunka aningen. Från 2007 börjar konvertibellånen 
användas i en högre utsträckning. Orsaken till denna utveckling kan bero på 
oljeprisets utveckling som man kan se i Bilaga 5. Från 2004 har oljepriset ökat 
kraftigt, för att sedan sjunka snabbt 2008 pga finanskrisen. Man kan anta att 
det högre oljepriset bidragit till att tillgången på kapital ökat, vilket kan
förklara utvecklingen av kapitaltillskotten.

Till viss del bekräftas denna koppling av Ginger Oils VD som sa ”Så länge priset 
på råolja och naturgas har en stigande trend kommer det finnas riskviligt 
kapital för olje- och naturgasletning.”
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Pecking Order teorin säger att bolagen i första hand ska använda sig av internt 
kapital som kassaflödet och likviditeten när de ska genomföra investeringar. 
De svenska oljebolagen har alla i första hand investerat kassaflödet, i alla fall 
de som haft ett positivt kassaflöde. Ingen av bolagen har haft utdelning till 
aktieägarna, utan allt kapital har investerats i verksamheten. Efter kassaflödet 
borde bolagen använda först av lån, och sedan konvertibellån. Som sista utväg 
bör man ta in nytt kapital via nyemissioner. I Illustration 10 kan man se att 
detta inte varit fallet med oljebolagen. Nyemissionerna har varit det vanligast 
förekommande sättet att ta in nytt kapital, följt av lån och konvertibler. Så de 
svenska oljebolagen har i första hand använt sig av interna kapitalkällor som 
kassaflöde och nyemissioner, och därefter av externa kapitalkällor. Det som 
skiljer verkligheten från teorin är nyemissionerna som enligt teorin ska 
användas sist i verkligheten varit första valet av kapitaltillskott.

En orsak till detta är att det kan vara svårt för vissa, speciellt mindre bolag, att 
hitta långivare som är villiga att låna till dem. Tom så har de stora svenska 
oljebolagen varit tvungna att genomföra nyemissioner, även om de tagit stora 
lån eller konvertibler.

5.3 Analys av risk och kapitalstruktur
Syftet med den statisktiska undersökningen var att se hur kapitalstrukturen 
utvecklas i förhållande till bolagsrisken. Enligt Williamsons teori innebär eget 
kapital låg risk, och bör därför användas som finansiering på mer riskabla 
tillgångar. Lånefinansiering innebär hög risk, och bör användas på tillgångar 
med låg risk.

Skuldsättningsgraden och soliditeten undersöktes för att se hur de utvecklas 
gentemot risken. Undersökningen genomfördes på hela populationen, samt på 
bolagen individuellt. Resultaten från undersökningen på den totala population 
presenteras i illustration 4. Undersökningen visade att risken påverkar 
soliditeten. När risken ökar ett steg, så ökar soliditeten med ca 2%. Sig värdet 
är 0,04 och visar att den riskens effekt på soliditeten är tillförlitlig. Däremot är 
Corr 0,26 vilket visar ett svagt samband mellan risken och soliditeten, som inte 
är linjärt. Undersökningen med skuldsättningsgraden som visas i Illustration 5 
var inte tillförlitlig, och visade varken samband eller påverkan mellan risk och 
skuldsättningsgrad.

Den statistiska undersökningen på bolagen individuellt gav blandade resultat 
(Bilaga 3). Av de sex bolagen som undersöktes statistiskt var PA Resources och 
Lundin Petroleums resultat som var mest intressanta. Soliditeten ökade med 
risken, och skuldsättningsgraden minskade med ökad risk. Sambandet mellan 
variablerna var god. De andra bolagens resultat var av inget större intresse. 
Tethys Oil och Svenska Capital Oil deltog aldrig i undersökningen eftersom
deras risk var oförändrad under hela den undersökta perioden. Båda bolagen 
är högrisk bolag som finansieras endast med eget kapital, utan några 
långfristiga skulder.
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Sammanfattningsvis kan man säga att risken påverkar soliditeten enligt 
Williamsons teori. Ökad risk ger högre soliditet, vilket innebär att det egna 
kapitalet ökar och den totala skuldbördan minskar. Men man kunde inte se 
något klart samband mellan variablerna. Så man kan säga att risken påverkar 
det egna kapitalet, men utan något tydligt samband, vilket innebär att det 
egna kapitalet inte alltid kommer att öka med risken. Undersökningen med 
skuldsättningsgraden gick inte att koppla till Williamsons teori, pga låg 
tillförlitlighet.

Individuellt så stämmer resultatet med teorin i hälften av de undersökta 
bolagen. I Lundin Petroleum och PA Resources reagerade soliditeten och 
skuldsättningsgraden i enighet med teorin. Tethys oil och Svenska Capital Oil 
är båda högriskbolag som helt finansieras med eget kapital, vilket stämmer 
överens med Williamsons teori. Resultatet från de övriga bolagen gick inte att 
koppla till teorin.

5.4 Analys av svar från enkätundersökningen
Frågorna 1 och 2 undersöker oljebolagens ställningstagande till alternativa 
bränslen och energikällor. Samtliga respondenter har en liknande åsikt när det 
gäller alternativ till olja. Som det ser ut idag är olja överlägsen de alternativa 
produkterna som även är dyrare att producera, och utgör inget större hot mot 
oljebolagen i dagsläget. Men eftersom olja är en ändlig resurs, som kommer 
att sina inom en snar framtid, är framtagandet av alternativ till olja 
nödvändigt. Oljebolagen har för tillfället inga planer på att skifta över till 
produktion av råvara som kan användas till alternativa bränslen och energi. 
Bolagen saknar kunskapen att producera alternativ till olja.

Fråga 3 undersöker hur oljebolagen ser på Peak Oil. Oljebolagen har en positiv 
inställning till Peak Oil, eftersom Peak Oil hade lett till ett högre oljepris, vilket 
hade ökat bolagens lönsamhet och värdet på reserverna.

I enkätundersökningen tillfrågades oljebolagen hur de tror att tillgången på 
kapital från investerare och långivare kommer att bli. Så länge oljepriset  är i 
en stigande trend kommer det finnas kapital tillgängligt. Men samtidigt skapar 
branschens höga risk, osäker och ständiga behov av nytt kapital ett problem 
för mindre oljebolag att dra till sig villiga investerare och långivare. Även 
konjunkturen är en faktor som påverkar tillgången på kapital. Exempel på 
detta kan man se från finanskrisen, då många bolag hade svårigheter att hitta 
långivare som var villiga att låna ut.

5.5 Sammanfattning av kapitlet:
• Soliditeten är hög i oljebranschen, och befinner sig i en stigande trend.

Skuldsättningsgraden är relativt låg och utvecklas i motsatt riktning. 
Uvecklingen skiljer sig åt beroende på bolagens storlek.

• Nyemission är det vanligaste sättet att ta in nytt kapital, följt av lån och 
konvertibler. Detta skiljer sig åt från Pecking Order teorin, där 
nyemission ska användas sist.
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• Regressions och korrelationsanalysen gav inga tydliga resultat som 
stämmer överens med Williamsons teori. Soliditeten påverkas av risken, 
men sambandet mellan variablerna är lågt och ej linjärt. Mellan risk och 
skuldsättningsgrad fanns ingen påverkan och samband.

• Oljebolagen ser inte alternativ till olja som ett hot. Peak oil ses som 
något positivt för bolagen.
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6. Slutsats

I slutsatsen kommer resultaten från studien att sammanfattas, genom att 
besvara frågeställningarna som ställts tidigare i uppsatsen.

• Hur har kapitalstrukturen i de svenska oljebolagen förändrats under 
perioden 2001-2009?
Oljebolagen har till stor del finansierats med eget kapital under perioden
2001 till 2009. Andelen långfristiga räntebärande skulder är betydligt 
lägre än det egna kapitalet. Soliditeten har legat i ett intervall 50-70% 
och befinner sig i en stigande trend. Skuldsättningsgradens utveckling 
har varit väldigt volatil och växlat mellan nivåerna 20-60%, men ligger i 
en nedåtgående trend.
Utvecklingen skiljer sig åt beroende på bolagsstorlek. De stora bolagen 
har haft en lägre soliditet i nedåtgående trend, och en högre 
skuldsättningsgrad med en stigande trend. Utvecklingen har varit den 
motsatta för de mindre bolagen.

• I vilken omfattning har oljebolagen använt sig av de olika metoderna för 
kapitalanskaffning under perioden 2001-2009?
Den vanligaste kapitalanskaffningsmetoden bland de svenska oljebolagen 
har varit nyemission, följt av lån och konvertibellån. Denna utveckling 
skiljer sig åt från Pecking Order teorin, enligt vilken nyemissioner ska 
användas sist och i minsta omfattning. Det stora antalet nyemissioner 
beror på att många bolag har svårt att få lån, och måste förlita sig på 
kapitaltillskott via nyemissioner. Även bolag som haft tillgång till lån och 
konvertibellån har genomfört nyemissioner.
Lånens värde överstiger värdet på nyemissionerna, även om 
nyemissionerna har varit fler till antalet. Orsaken till detta beror på att 
när bolagen genomfört stora investeringar som företagsförvärv, så har 
man finansierat investeringen till största delen med lån.
Tillgången på kapital i framtiden väntas vara god så länge oljepriset 
ökar. Potentiella problem som kan påverka tillgången är branschens 
kapitalintesivitet och höga risk, vilket kan påverka tillgången negativt.

• Hur utvecklas kapitalstrukturen i förhållande till bolagsrisken?
Regressions och korrelationsanalysen visade att risken påverkar 
soliditeten, soliditeten ökar när bolagsrisken ökar. Sambandet var dock 
svagt mellan variablerna, vilket innebär att det inte är säkert att risken 
alltid kommer att påverka soliditeten. Skuldsättningsgraden var dock 
oförändrad oavsett risknivå.
Resultaten stämmer delvis med Williamsons teori. Bolag med hög risk 
finansieras med eget kapital, som teorin säger. Men teorin säger 
också att bolag med låg risk ska finansieras med en högre andel 
långfristiga räntebärande skulder, vilket inte stämde med resultatet 
från undersökningen.
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• Hur ser de svenska oljebolagen på potentiella framtida risker mot 
branschen som Peak Oil och en omställning till alternativa drivmedel? 
Bolagen har en liknande ställning till alternativa drivmedel och 
energikällor. Dessa ses inte för tillfället som ett hot, eftersom olja är en 
överlägsen produkt som är billigare att producera. Men eftersom oljan är 
en ändlig produkt är en utveckling av alternativ nödvändig. Bolagen har 
inga planer på att skifta över till produktion av alternativ till olja. 
Bolagens ställning till Peak Oil är att det kommer att påverka bolagen på 
ett positivt sätt. Peak Oil kommer att leda till ett högre oljepris, vilket 
gynnar oljebolagen.
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7. Diskussion

I detta kapitel kommer en diskussion att föras om uppsatsens ämne, data som 
samlats in och förslag till vidare forskning i ämnet. Kapitlet avslutas med 
kritiska synpunkter om olika faktorer relaterade till undersökningen, och vad 
som kan ha gjorts annorlunda.

7.1 Diskussion om ämnet, teorierna och vidare forskning
Som nämnts tidigare i uppsatsen är oljebranschen och de svenska oljebolagen 
väldigt kapitalintesiva. Ständiga investeringar måste genomföras, på nya 
projekt, men även på de gamla projekten som ständigt måste byggas ut. 
Investeringar i oljetillgångar är dyra och kan i många fall inte finansieras helt 
av bolagets kassaflöde. Därför är de svenska oljebolagen beroende av olika 
former av kapitaltillskott. Som undersökningen visat är det väldigt vanligt att 
bolagen tar in nytt kapital från aktieägarna via nyemissioner, både bland stora 
och små oljebolag.

Detta får en att fundera över ägandet i de svenska oljebolagen. Att vara ägare 
i ett bolag som ständigt behöver nytt kapital kräver ett stort tålamod och 
engagemang från ägarna. Ägarna är inte garanterade att de kommer få någon 
avkastning på sin investering i bolaget. De svenska oljebolagen investerar sina 
vinster, och har därför ingen utdelning. Nyemissionerna kräver att ägarna är 
med på emissionen, annars späds deras aktier ut. Risken finns att bolagen 
misslyckas med sina investeringar och måste kräva ytterligare kapital. 
Samtidigt kan man se att oljebolagen inte har några problem att dra till sig 
investerare, eftersom bolagens soliditet är hög samt att skuldsättningsgraden 
är relativt låg.

Vad är det då som lockar investerare till dessa bolag? Orsakerna kan vara 
flera. Tittar man på Forbes lista över de 2000 största aktiebolagen, hittar man
3 oljebolag bland de 10 största bolagen (Forbes 2000 Largest Public 
Companies). Det är ett tecken på att oljeproduktion är en väldigt lönsam 
verksamhet. Detta kan man också se om man tittar på de svenska 
oljebolagens försäljning av olja som i de flesta faller överstiger 
produktionskostnaden med minst 2 gånger. Ett allt högre oljepris gör att 
marginalerna bara blir högre. Bolag som lyckas med att starta upp en lyckad 
verksamhet blir väldigt lönsamma och har väldigt starka kassaflöden. Det kan
vara den framtida potentialen som lockar investerare att investera i de svenska 
oljebolagen. Detta är något man bara kan spekulera i. Ägandet i de svenska 
oljebolagen kan vara en fråga som är intressant att undersöka, då det finns 
många frågor att ställa om det.

Men samtidigt är oljebranschens framtid oviss. Peak Oil och alternativ till olja 
är två faktorer som kan ha stora konsekvenser för branschen. 
Enkätundersökningen visade att bolagen ser på Peak Oil som något positivt, 
pga det högre oljepriset som följer Peak Oil. Men Peak oil kommer med stor 
sannolikhet att drabba världsekonomin hårt, vilket i sin tur även kommer att 
drabba oljebolagen. Oljepriset kan inte fortsätta att öka om efterfrågan i
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världen minskar. Alternativa bränslen och energikällor är ett hot som i värsta 
fall kan få hela oljebranschen att försvinna. Olja är en produkt som inte är 
särskilt miljövänlig, så hittar man ett alternativ till den som är vänligare mot 
miljön och lättare att producera, lär det inte längre finnas något behov av olja.

Resultaten från undersökningen visade att skuldsättningsgraden inte påverkas 
av ökad bolagsrisk. Det betyder att högriskbolagen har lika mycket långfristiga 
räntebärande skulder som bolagen med låg risk. Eftersom lånefinansiering är 
mer riskfylld än finansiering med eget kapital, hur bra är det att
högriskbolagen har långfristiga lån? Exempel på att det inte är en bra idé kan 
man se i fallen med Malka Oil och Benchmark Oil. Båda är högriskbolag som 
använt sig av lån. Båda bolagen har fått finansiella problem och behövt sälja 
av tillgångar för att betala sina skulder. Jämfört med andra högriskbolag som 
Tethys Oil och svenska capital oil som inte använt sig av lån och inte behövt 
sälja av tillgångar för att betala sina skulder. Många bolag har kortsiktiga 
åttaganden som måste betalas, så ett långfristigt lån kan tära på mindre 
bolags finanser för mycket, speciellt om allt inte går som planerat.

Mycket mer forskning kan bedrivas på hur bolagen ska hantera riskerna med 
Peak Oil och alternativa drivmedel. Denna uppsats har bara ytligt undersökt 
bolagens ställningstagande i frågorna. Dessa frågor kan undersökas betydligt 
djupare än vad de har i denna uppsats.

Denna uppsats har visat hur kapitalstrukturen utvecklats mellan 2001-2009. 
Men orsakerna bakom utvecklingen är okända. Vidare forskning kan bedrivas 
på att se orsakerna till utvecklingen. I uppsatsen har risk setts som en 
potentiell orsak som kan påverka kapitalstrukturen. Andra orsaker som man 
kan undersöka är hur företagsledningen påverkar kapitalstrukturen. 
Företagsledningen bestämmer nästan allt i ett företag och deras strategi bör
ha stor inverkan på kapitalstrukturen. Övriga orsaker som kan vara intressanta 
att undersöka är bolagets strategi. Bolag har olika strategier för hur de vill 
uppnå tillväxt, vilket bör påverka kapitalstrukturen. Exempelvis bör företag
som växer via företagsförvärv ha mer skulder än företag som växer organiskt.

Det hade också varit intressant att genomföra samma undersökning fast med 
en större population. Populationen an breddas så att oljebolag från fler länder 
inkluderas. Även jämförelser med andra råvarubranscher kan göras. Bolag som 
utvinner metaller påminner mycket om oljebolagen när det gäller risk,
beroende av priset på råvaran och kapitalintensiviteten.

7.2 Kritiska synpunkter
Varje metod har sina för och nackdelar. Detta avsnitt komma ägnas åt att 
diskutera nackdelarna av undersökningens metod. Som tidigare nämnt ska 
denna uppsats handla om de svenska oljebolagen. Sverige är ett land som inte 
är känt för sina oljebolag, och antalet bolag är väldigt litet. Det gör att 
undersökningen population bli väldigt liten, om man jämför med andra 
uppsatser inom samma ämne.
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Ett annat populationsrelaterat problem är att alla bolag som är med i 
undersökningen inte varit verksamma under hela undersökta perioden, utan 
endast delar av den. Det sänker undersökningen tillförlitlighet något, då 
populationen varierar mellan perioderna. Detta gäller främst när man gör 
statistiska beräkningar och sammaställningar.

Uppsatsen använder sig också av en ovanlig metod med riskbedömingen av 
bolagen. Analysen av risken sker med hjälp av kreditvärderingsinstitutet DBRS 
metoder för bedömning av risk för internationella oljebolag, men en sådan 
bedömning grundar sig mycket på hur författaren tolkat informationen om 
bolaget. Detta ger uppsatsen en låg reliabilitet, eftersom om en annan forskare 
genomfört samma undersökning skulle personen kanske tolka informationen
på ett annat sätt och ge en annan bedömning av risken. Däför kan man säga 
att en stor del av undersökningen grundar sig på författarens egna tolkning av 
informationen. Man kan också fråga sig om detta är rätt metod att mäta risken 
med? Användandet av en egen betygsskala är också ett reliabilitetsproblem.

Man kan också ifrågasätta om det är rätt att omvandla kvalitativa data från 
årsredovisningar till kvantitativa data. Vissligen är kvantitativa data lättare att 
jämföra, men risken finns att man förenklar och tappar bort en del av 
informationens innehåll när man omvandlar kvalitativa data. Kanske hade ett 
annat riskmått varit mer lämpligt att använda, tex använda WACC som ett sätt 
att visa bolagsrisken. WACC kan vara ett lämpligt sätt att mäta risken, då 
investerare och långivare oftast kräver en hög avkastning för att låna och 
investera i bolag med hög risk. Problemet med WACC är att det kan vara 
krångligt att räkna ut, och att det inte säger någonting om själva bolaget och 
dess verksamhet.

Enkätundersökningen som används i uppsatsen kan man också lägga några 
kritiska synpunkter på. Enkäten består av endast 4 frågor med öppna 
svarsalternativ, vilket gör det svårt att gå in på djupet på det som ska 
undersökas. Informationen man får ger endast ytlig information om hur 
företagen förhåller sig till det som ska undersökas. Det blir inte tillräckligt för 
att dra några djupgående slutsatser, men ger ett underlag för diskussion och 
vidare forskning i ämnet.

Nyckeltalen soliditet och skuldsättningsgrad är inte en helt perfekt 
representation av kapitalstrukturen. I beräkningen av soliditeten inkluderas 
även kortfristiga skulder vilka inte räknas med i kapitalstrukturen. Så 
soliditeten säger inget om hur stor del av kapitalstrukturen består av 
långfristiga räntebärande skulder. Skuldsättningsgraden anger hur många 
långfristiga räntebärande skulder bolaget har, men kan lätt påverkas om 
det egna kapitalet ändras. Nyckeltalen för sig ger inte en helt klar bild av 
kapitalstrukturen utan måste användas tillsammans.
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PA Resources
(MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättning

56,60% 59,00% 69,80% 70,50% 36,70% 47,20% 49,50% 45,50% 45,80%
72,30% 47,70% 39,50% 28,80% 149,20% 64,30% 73,20% 74,80% 80,40%

Finanser
Marginal % 
Likviditet 
O.Kassaflöde 
Investringar

428,00% 391,00% 403,00% 229,00% 263,00% 738,00% 534,00% 588,00% 384,00%
7,5 4,3 23,5 43,9 750 670 285 12,8 123

16,4 27,6 25,8 49,2 98,9 401 1666 1689 1172
19,2 12 22,5 143 2180 1476 2269 3848 1963

Kapitaltillskott
Nyemission 
Lån 
Konvertible
r

0 0 0 126,2 912 775 0 0 282
0 0 0 0 1513 212 1148 0 2936
0 0 0 0 0 0 0 2792 0

Svenska Capital
(MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättning

95,40% 46,10% 24,00% 96,60% 98,00% 89,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Finanser
marginal % 
Likviditet 
O.Kassaflöde 
Investringar

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,1 1,08 6,8 6,1 16,5 3,8

0 -2,1 -3,3 -10 -7,6 -7,6
2,2 0 1,6 47,8 46 -5,1

Kapitaltillskott
Nyemission 
Lån 
Konvertible
r

2,8 1 11,5 138 19,4 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0



Malka Oil
(MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättning

55,00% 71,00% 49,00% 41,60% 100,00%
40,00% 12,00% 51,00% 92,00% 0,00%

Finanser
Marginal % 
Likviditet 
O.Kassaflöde 
Investringar

0,00% 0,00% 0,00% 104,00% 0,00%
37 46 58,4 42 0

-0,3 -3,2 -4,2 -67,7 0
10,3 163 512 338,8 0

Kapitaltillskott
Nyemission 
Lån 
Konvertible
r

11,4 190 263 245 125
0 48 0 0 0

49,5 0 346 114 0

Tethys Oil
(MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättning

96,60% 95,00% 80,00% 97,70% 98,40% 90,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Finanser
Marginal % 
Likviditet 
O.Kassaflöde 
Investringar

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45 41,1 58 12,3 30 13,7

-5,4 -6,5 -8,3 -7,3 -10,7 -13,2
12,7 6,4 35,2 51,8 72,5 81,5

Kapitaltillskott
Nyemission 
Lån 
Konvertible
r

68 0 53 22,3 99,3 69,3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0



Benchmark oil
(MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättning

0,00% 48,00% 54,00% 62,00% 29,20% 80,00% 87,90% 77,80% 70,00%
0,00% 59,00% 26,60% 34,30% 99,00% 0,00% 0,00% 14,70% 27,00%

Finanser
Marginal % 
Likviditet 
O.Kassaflöde 
Investringar

0,00% 0,00% 333,00% 173,00% 174,00% 222,00% 115,00% 280,00% 175,00%
0 0,5 0,8 0,9 1,5 36 16 0,4 9,5
0 -10 -1 -8 -10,4 -15,8 -21,9 -8 -2,3
0 1 5 4 14,4 44 24 16,6 4,5

Kapitaltillskott
Nyemission 
Lån 
Konvertible
r

0 4 8,2 16,5 4,3 111 38,3 0 23,2
0 2,8 0,6 3,8 22,4 0 0 14,4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alliance oil
(MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättning

75,00% 59,00% 27,00% 77,00% 41,00% 52,00% 57,00% 48,00% 59,00%
20,00% 53,00% 252,00% 10,00% 107,00% 54,00% 45,00% 77,00% 45,00%

Finanser
Marginal % 
Likviditet 
O.Kassaflöde 
Investringar

0,00% 142,00% 141,00% 175,00% 178,00% 185,00% 189,00% 144,00% 158,00%
17 60 3 20 8 225 46 2345 3136
-5 -14 -18 20 159 496 772 2906 2513

243,08 111 16 145 1736 1813 1400 3675 1896
Kapitaltillskott

Nyemission 
Lån 
Konvertible
r

158 0 0 201 832 1071 546 1155 960
0 60 0 0 1056 1708 1400 5299 0
0 170 0 0 0 0 0 0 2120



Svenska Petroleum 
Exploration(MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättning

76,00% 69,70% 68,40% 48,50% 50,00% 73,00% 57,00% 69,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 60,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Finanser
Marginal % 
Likviditet 
O.Kassaflöde 
Investringar

230,00% 210,00% 203,00% 249,00% 278,00% 379,00% 287,00% 245,00% 0,00%
608 408 142 458 431 585 684 233 0
405 317 210 295 917 1579 973 1085 0
286 329 396 144 953 432 1315 1070 0

Kapitaltillskott
Nyemission 
Lån 
Konvertible
r

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 696 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lundin Petroleum
(MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättning

96,00% 34,00% 69,00% 41,00% 47,00% 51,00% 52,00% 51,00% 42,00%
0,00% 89,00% 0,00% 44,00% 9,00% 12,00% 21,00% 35,00% 40,00%

Finanser
Marginal % 
Likviditet 
O.Kassaflöde 
Investringar

0,00% 190,00% 258,00% 249,00% 305,00% 280,00% 236,00% 269,00% 264,00%
301 248 302 268 389 297 483 449 550,4
-16 39 1137 1204 2108 1693 1821 2476 2247
77 137 286 2849 1852 2782 4260 4591 3927

Kapitaltillskott
Nyemission 
Lån 
Konvertible
r

304 160 10 0 59 41 61 142 0
0 357 0 1464 0 651 1516 1570 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Lundin Petroleum

2001 2002 2003 2004 2005

Reserver (milj fat) 
Antal licenser

60 MFAT
(3 produktionslicenser
1 explorationlicens)

122 MFAT (42 
produktionslicenser, 19 
explorationlicenser)

72 MFAT (44 
produktionslicenser, 24 
explorationlicenser)

142 MFAT 79 licenser, oklart 
hur många som är produktions 
och exploration

146,1 MFAT (85 licenser) Såld 
av vissa licenser i Frankrike, 
Iran och Holland.

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

0 14573 (4 fält) 16000 (6 fält) 28921 (7 fält, 50% av prod från
1 fält i Storbrittanien)

33190 (7 fält) 70% av 
produktionen från Storbritt

Årets investeringar Seismiska undersökningar, 
Explorationsborrningar

Företagsförvärv av Coparex Int. 
Gav en stor mängd produktions 
och explorations licenser. 
Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktions och 
explorationsborrningar. 
Seismikundersökningar.

Företagsförvärv av OER oil. Gav 
produktions och 
explorationslicenser i Norge. 
Stor mängd produktions och 
explorationsborrningar 
genomförda. Utbyggnad av 
befintliga 
produktionstillgångar.

Förvärv av produktions och 
explorationslicenser i 
Storbrittanien, Irland och 
Norge av företaget DNO. 
Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktions och 
explorationsborrningar 
genomförda.

Förvärv av licenser i Nigeria, 
Norge och Storbrittanien. 
Produktions och exploration 
borrningar. Utbyggnad av 
produktionstillgångar.

Geografiskt område Sudan: Pågående väpnad 
konflikt,osäkert om man kan 
fortsätta driva verksamheten i 
landet. Iran: Stora oljereserver, 
men de flesta kända källorna är 
statsägda. Osäkert politiskt klimat.

Norge, Frankrike, Venezuela, 
Tunisien, Holland, Albanien, 
Storbrittanien: Stablilt läge i 
samtliga länder förutom 
Venezuela. Politisk instabilitet i 
Venezuela bör inte hota 
bolagets tillgångar. Stor 
exponering i Europa ger höga 
produktionskostnader.

Verksamheten tillfälligt 
avbruten i Sudan pga 
oroligheter.

Nigeria: Landet har stora 
oljefynd, men oljeproduktionen 
utsetts för terroristattacker
med jämna mellanrum. Risken 
är dock liten för Lundin 
eftersom man endast har ett 
fåtal explorationslicenser i 
landet.

Riskbedömning Större delen av tillgångarna är i 
Sudan som befinner sig i väpnad 
konflikt. Stor risk att man inte kan 
bedriva verksamheten där. Ingen 
produktion och negativt kassaflöde 
gör bolaget beroende av 
kapitaltillskott. Inga investeringar 
har genomförts som kan leda till
att produktionen påbörjas. Psitivt 
med en hög likviditet.

Riskbedömning : 8

Företagsförvärv har gett 
bolaget tillgångar i stabila 
geografiska områden. Bolaget 
har även stora reserver och en 
stabil produktion från 4 fält. 
Investeringarna har genomförts 
för att möjliggöra en större 
produktion. Svagt positivt 
kassaflöde. Negativt att 
tillgångarna i Sudan blivit
väldigt osäkra, och fortsatt 
arbete i landet är oäkert. 
Riskbedömning: 5

Företagsförvärv gav nya 
licenser och produktionsfält i 
Norge. 2 nya fält har lett till 
högre produktion. Stor satsning 
på framtida produktion. Väldigt 
stabila finanser, kraftigt högre 
kassaflöde, och höjd marginal. 
Negativt att bolaget tvingats 
skriva ner reserverna.

Riskbedöming: 4

Produktionen har ökat kraftigt, 
och ett nytt fält har tagits i 
bruk. Negativt att ett fält står 
för stor del av produktionen. 
Goda finanser, med ett starkt 
kassaflöde och marginal. 
Investeringar gav kraftigt höjda 
reserver. Bolaget har även 
investerat för framtida 
produktion och nya oljfynd.

Riskbedömning: 3

Avsevärt förbättrade finanser, 
med ett högre kassaflöde, 
likviditet och marginal. 
Produktionen och reserverna 
har ökat något, men en väldigt 
stor del av produktionen 
kommer från en källa. Man har 
även investerat i att förbättra 
produktionen, samt nya 
oljefynd.

Riskbedömning: 3



Lundin Petroleum

2006 2007 2008 2009

Reserver (milj fat), 
Antal licenser

176 MFAT 108 licenser 
(avyttrat licenser i Venezuela, 
ej länge verksamma där)

184,2 MFAT 120 licenser 217,5 MFAT 127 licenser
(avyttrat tillgångarna i Sudan)

256 MFAT 130 licenser

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

29400 (7 fält) Storbritt står för 
halva produktionen

34000 (7 fält) Storbritt står för 
halva produktionen

31700 (7 fält) Produktionen 
jämnt fördelad mellan fälten

38200(7 fält) Produktionen 
jämnt fördelad mellan fälten

Årets investeringar Förvärv av licenser i Kongo, 
Etiopien, Vietnam, Norge, 
Storbrittanien och Ryssland. 
Ryssland gav ett produktionsfält. 
Produktions och explorations 
borrningar. Utbyggnad av 
produktionstillgångar.

Licnser förvärvades i Norge, 
Kenya, Malaysia och Kambodja. 
Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Genomförda produktions och 
explorationsborrningar.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Genomförda produktions och 
explorationsborrningar.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Genomförda produktions och 
explorationsborrningar.

Geografiskt område Ryssland: Har stora olje och 
gastillgångar, men endast 30-50 
procent av oljan kan säljas till 
världsmarknadspris. Resten måste 
säljas på hemmamarknaden för ett 
lägre pris, pga brister i 
transportsystemet.
Kongo,  Etiopien, Vietnam: Inga 
större risker mot bolaget finns i 
dessa länder.

Kenya, Malaysia, Kambodja: 
Inga större risker mot bolaget i 
dessa områden.

Riskbedömning Bolaget har avyttrat ett 
produktionsfält i Venezuela, men 
ersatt det med ett fält från 
Ryssland. Dock står ett fält 
fortfarande för en stor del av 
produktionen. Något sämre 
kasaflöde och marginal, men 
fortsatt väldigt starka finanser. 
Fortsatt stora investeringar på 
utbyggnad av produktion, och i 
letandet av nya oljefynd.

Riskbedöming: 3

Fortsatta förbättringar när det 
gäller produktion, reserver och 
finanser. Stora investeringar 
genomfördes i utbyggnad av 
produktionstillgångar, samt 
sökandet efter nya oljekällor 
och i nya licenser. Fortfarande 
står ett fält för den största 
delen av produktionen. 
Världsmarknadspriset på olja 
har kommit upp på 
rekordnivåer.
Riskbedöming: 2

Stor ökning av reserverna. 
Produktionen något lägre, men 
är nu jämnt fördelad mellan 
fälten. Finanskrisen ledde till 
sänkt oljpris, men bolaget har 
ändå kunnat uppvisa stabila 
finanser med en ökning av 
kassaflödet. Men oron i 
världsekonomin och de kraftigt 
sänkta oljepriserna har ökat 
risken för bolaget.

Riskbedömning: 3

Stor ökning av reserverna och 
produktionen, som är jämnt 
fördelad över alla fälten. 
Bolagets finanser har inte 
påverkats nämnvärt av 
finanskrisen, där man har 
fortsatt högt kassaflöde och 
marginal. Investeringarna inom 
produktion och exploration har 
fortsatt varit höga.

Riskbedömning: 2



Svenska Capital

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Reserver (milj fat), 
Antal licenser

0 MFAT 0 MFAT 1 
explorationlicenser

0 MFAT 3 explorationlicenser 0 MFAT 2 
explorationlicenser Avyttrat 
licensen i Storbrittanien.

0 MFAT
2 explorationlicenser

0 MFAT
2 explorationlicenser

Produktion fat/dag 
(antal producerande 
fält)

0 0 0 0 0

Årets investeringar Förvärv av en 
explorationlicens i 
Storbrittanien. Genomförde 
seismiska undersökningar.

Förvärv av 2 
explorationslicenser i 
Ukraina.

Utbyggnad av 
infrastruktur. Genomförda 
seismiska undersökningar 
och 
explorationsborrningar.

Explorationsborrningar 
och inköp av utrustning.

Seismiska 
undersökningar.

Geografiskt område Storbrittanien: Brittiska 
Nordsjön har stora mängder 
olja, och en stor del är 
outforskat.

Ukraina: Landet har en 
komplicerad byråkrati. Rätt 
kontakter är viktiga för att få 
saker att gå fort.

Riskbedömning Detta är bolagets första 
verksamhetsår. Man har 
inga licenser och ingen 
produktion eller reserver. 
Bolaget är för tilfället helt 
beroende av 
kapitaltillskott, eftersom 
man inte har några 
intäkter och väldigt låg 
likviditet.

Riskbedöming: 9

Bolaget har anskaffat sig en 
explorationslicens, men 
saknar produktion och 
intäkter. Därför har man 
ett negativt kassaflöde, och 
är helt beroende av 
kapitaltillskott.

Riskbedöming: 9

Bolaget har anskaffat sig 
ytterligare licenser, men 
eftersom man inte har några 
intäkter och ett ökat
negativt kassaflöde är 
bolaget beroende av 
kapitaltillskott. Positvt är att 
bolaget har likvida medel.

Riskbedömning: 9

Bolaget har genomfört 
omfattande borrningar och 
seismikundersökningar, men 
ingen ökning av reserverna 
eller produktionen har skett. 
Det negativa kassaflödet 
fortsätter att öka och bolaget 
är helt beroende av 
kapitaltillskott. Bolaget har 
även avyttrat en licens under 
året.

Riskbedömning: 9

Bolaget befinner sig i 
liknande situation som 
föregående år. Dock har 
det negativa kassaflödet 
minskat något. Fortsatt 
helt beroende av 
kapitaltillskott.

Riskbedöming: 9

Bolaget befinner sig i en 
svår finansiell situation. 
Kraftig minskning av de 
likvida medlen gör att 
bolaget snabbt måste få 
in nytt kapital. Läget för 
bolagets tillgångar förblir 
oförändrat jämfört med 
tidigare år.

Riskbedöming: 9



Malka Oil

2005 2006 2007 2008 2009

Reserver (milj fat), 
Antal licenser

0 MFAT (2 produktionslicnser) 0 MFAT (3 produktionlicenser) 44 MFAT (3 produktionlicenser) 44 MFAT (3 produktionlicenser) 0 MFAT

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

0 0 1407 (1 fält) 2858 (2 fält Största delen av 
produktionen kommer från ett 
fält)

Årets investeringar Förvärv av licenser i Ryssland. 
Utbyggnad av infrastruktur och 
inköp av utrustning. Genomförda 
explorationsborrningar.

Explorationsborrningar 
genomförda. Förvärv av 
ytterligare produktionslicens.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar och 
infrastruktur. 
Genomförda produktions 
och 
explorationsborrningar.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Genomförda produktions och 
explorationsborrningar.

Geografiskt område Ryssland: Har stora olje och 
gastillgångar, men endast 30-50 
procent av oljan kan säljas till 
världsmarknadspris. Resten måste 
säljas på hemmamarknaden för ett 
lägre pris, främst pga brister i 
landets transportsystem.

Riskbedömning Bolaget har förvärvat 2 
produktionslicenser med okända 
mängder olja. Man har även 
genomfört utbyggnad av 
infrastrukturen på området, och 
borrat för att ta reda på 
reservmängden. Bolaget har ingen 
produktion och negativt
kassaflöde, men har en stor mängd 
likvida medel.

Riskbedöming: 8

Bolaget står inför en liknande 
situation som föregående år. 
Det negativa kassaflödet har 
blivit större och bolaget är 
beroende av kapitaltillskott för 
att bygga upp sin verksamhet.

Riskbedöming: 8

Produktionen på ett fält har 
kommit igång, samt att man 
fastslagit reservmängden på 
fälten. Dock har den finansiella 
situationen inte förbättrats,
och det neativa kassaflödet har 
blivit större. Bolaget har inte 
redovisat intäkter och 
kostnader för produktionen, så 
en marginal beräkning är 
omöjlig att genomföra.

Riskbedömning: 7

Produktionen för året har 
fördubblats sen föregående 
år, men nästan all produktion 
kommer från ett fält.
Reserverna är oförändrade, och 
den finansiella situationen har 
försämrats med ett kraftigt 
högre negativt kassaflöde och 
försämrad likviditet. 
Finanskrisen bidrar till att göra 
läget för bolaget ännu svårare.

Riskbedömning: 8

Bolaget har inte kunnat skaffa 
sig kapital att betala sina 
skulder och har därför avyttrat 
hela verksamheten. Bolaget 
äger för närvarande inga 
tillgångar, och utvärderar vad 
man ska göra med resterande 
kapital som blev över från 
försäljningen av bolagets 
tillgångar.

Riskbedöming: 0



Tethys Oil

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Reserver (milj fat), 
Antal licenser

0 MFAT
(11 explorationlicenser)

0 MFAT
(13 explorationlicenser)

0 MFAT
(1 produktionslicens
13 explorationlicenser)

0 MFAT
(2 produktionslicenser
13 explorationlicenser)

0 MFAT
(2 produktionslicenser
13 explorationlicenser)

0 MFAT
2 produktionslicenser
2 explorationlicenser

Produktion fat/dag 
(antal producerande 
fält)

0 0 0 0 0 0

Årets investeringar Explorationsborrningar. 
Seismiska 
undersökningar.

Förvärv av två 
explorationlicenser i 
Frankrike och Marocco. 
Genomförde seismiska 
undersökningar.

Förvärv av 1 
produktionslicens i Oman. 
Explorationborrningar.

Förvärv av 1 produktionslicens 
i Oman, samt en 
explorationslicens i Sverige. 
Genomförda 
explorationsborrningar.

Explorationsborrningar 
och seismiska 
undersökningar.

Seismiska 
undersökningar och 
explorationsborrningar.

Geografiskt område Danmark, Spanien, 
Turkiet: Inga större risker 
mot bolaget i dessa 
områden. Länderna har en 
väl utbyggd infrastruktur 
för oljetransport.

Marocco, Frankrike: Stabila 
länder med ett välutvecklat 
transportsystem för olja.

Oman: Inga större risker för 
bolaget.

Sverige: Inga större risker för 
bolaget.
Spanien: Avyttrat 1 licens.

Avyttrat samtliga licenser 
i Marocco, Turkiet, 
Spanien.

Riskbedömning Bolagets tillgångar består 
endast av 
explorationslicenser. 
Bolaget har inga reserver 
eller produktion. Man har 
ett negativt kassaflöde, 
men stabil likviditet.

Riskbedöming: 8

Bolaget har anskaffat sig fler 
explorationslicenser, men 
situationen för bolaget är 
likadant som föregående år. 
Fortsatt god likviditet, men 
ett ökande negativt 
kassaflöde. Är beroende av 
kapitaltillskott för större 
invsteringar.

Riskbedöming: 8

Man har förvärvat en 
produktionslicens som 
innehåller oljefynd, men 
med okända mängder olja.
Bolagets finansiella situation 
är som tidigare år.

Riskbedömning: 8

Förvärvat ytterligare en 
produktionslicens i Oman. 
Men fortfarande har man inte 
uppskattat resermängden, 
eller påbörjat produktionen. 
Något förbättrat kassaflöde,
men betydligt sämre likviditet.

Riskbedömning: 8

Oförändrat läge när det 
gäller reserver och 
produktion. Kassaflödet 
har försämrats, medan 
likviditeten blivit något 
bättre. Fortsatt stort 
beroende av 
kapitaltillskott.

Riskbedöming: 8

Oförändrat läge när det 
gäller reserver och 
produktion. Bolaget har 
avyttrat en stor del av 
sina licenser. Fortsatt 
försämrat kassaflöde.

Riskbedöming: 8



PA Resources

2001 2002 2003 2004 2005

Reserver (milj fat) 
Antal licenser

9,7 MFAT
(7 produktionslicenser
1 explorationlicens)

8,5 MFAT
(7 produktionslicenser,
2 explorationlicenser)

9,3 MFAT
(7 produktionslicenser,
2 explorationlicenser)

13,8 MFAT
(6 produktionslicenser,
3 explorationslicenser) Avyttrat
USA licenser.

116 MFAT
(7 produktionslicenser,
6 explorationslicenser)

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

821 (5 fält+mycket liten produktion 
från 2 fält i USA)

900 (5 fält+mycket liten 
produktion från 2 fält i USA)

1030 (5 fält+mycket liten 
produktion från 2 fält i USA)

1876 (6 fält) 2446 (6 fält) Jämnt fördelad 
produktion

Årets investeringar Förvärv av produktionslicens och 
explorationslicens i Tunisien.

Förvärv av explorationslicens i 
Tunisien. Seismiska 
undersökningar. Utbyggnad 
av produktionsfält.

Produktionsborrningar 
genomförda.

Förvärv av bolaget Soco, gav en 
produktionslicens och en 
explorationslicens. 
Produktionsborrningar 
genomförda.

Förvärv av produktions och 
explorationslicenser i Norge, 
samt 2 explorationslicenser i 
Ekvatorial Guinea.

Geografiskt område Tunisien: Bra företagsklimat för 
oljebolag och väl utbyggt 
transportsystem för olja. Dock 
måste 20% av all olja som 
produceras i landet säljas till 
hemmamarknaden. Låga 
produktionskostnader i regionen 
ger bra marginaler.
USA: Inga större risker mot 
bolaget.

Norge: Stabilt och välutvecklat 
transportsystem för olja. Höga 
produktions och explorations 
kostnader i Nordsjön. 
Ekvatorialguinea: Stabilt läge i 
landet, med höga produktions 
och explorationskostnader.

Riskbedömning Bolaget har små reserver och en 
låg produktion. Produktionen är 
dock jämnt fördelad mellan 5 
produktionsfält. Bolaget har en 
väldigt höga marginaler och ett 
positivt kassaflöde och likviditet.

Riskbedömning : 7

Bolagets reserver minskade 
något, medan produktionen 
ökade.  Bolaget har en väldigt 
hög marginal. Kassaflödet har 
ökat kraftigt jämfört med 
tidigare år.
Riskbedömning: 7

Ökningar av reserverna och 
produktionen, men båda är 
fortfarande på låga nivåer. 
Något sämre kassaflöde, med 
fortsatt höga marginaler och 
ökad likviditet.

Riskbedöming: 7

Förvärv har gett ökade reserver 
och produktion. Bolagets 
marginaler har dock sjunkit, 
men kassaflödet och
likviditeten har ökat.

Riskbedömning: 7

Stor ökning av reserverna och 
höjd produktion. Betydligt 
högre kassaflöde och likviitet. 
Extremt hög skuldsättning.

Riskbedömning: 7



PA Resources

2006 2007 2008 2009

Reserver (milj fat) 
Antal licenser

106,1 MFAT
(7 produktionslicenser
15 explorationlicenser)

120,7 MFAT
(7 produktionslicenser,
30 explorationlicenser)

107,5 MFAT
(7 produktionslicenser,
23 explorationlicenser) 
(avyttrad produktionslicens i 
Tunisien, explorationlicenser i 
Norge och Storbrittanen)

139,7 MFAT
(7 produktionslicenser,
18 explorationslicenser) 
(Avyttrat Explorationlicenser i 
Storbrittanien)

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

5362 (5 fält Ett fält står för över
80% av produktionen)

15093 (5 fält ett fält producerar 
största delen)

14100(6 fält Ett fält producerar 
största delen)

11200 (6 fält Ett fält producerar 
största delen)

Årets investeringar Företagsförvärv av bolaget ARECO 
Congo gav explorationslicenser i 
Republiken Kongo. Utbyggnad av 
produktionstillgångar, samt 
produktionsborrningar. Seismiska 
undersökningar genomförda.

Företagsförvärv av Scotsdale 
Ltd gav licenser i Danmark och 
Storbrittanien. Förvärv av 
explorationlicenser i Kongo och 
Norge. Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktions och 
explorationsborrningar 
genomförda.

Förvärv av explorationslicenser 
i Tunisien, Kongo, 
Storbrittanien, Holland och 
Grönland. Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktionsborrningar 
genomförda.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktionsborrningar 
genomförda. Seismiska 
undersökningar genomförda.

Geografiskt område Republiken Kongo: Haft en väpnad 
konflikt som avslutades 2003. 
Stabilt läge i landet. Vilja att 
utveckla oljesektorn i landet. 
Relativt dyrt att producera och 
explorera olja i Afrikanska länder.

Storbrittanien: Dyrt att 
producera och explorera olja i 
Brittiska Nordsjön.
Danmark: Väl utvecklat 
transportsystem för olja, men 
dyrt område att vara verksam i.

Nederländerna: Liknande 
förhållanden som i andra 
Europeiska länder när det 
gäller exploration och 
produktion.

Riskbedömning Reserver minskade något, men stor 
ökning av produktionen. Nackdelen 
är att ett fält står för den största 
delen av produktionen. Kraftig 
ökning av kassaflödet och 
likviditeten. Fortsatt hög 
skuldsättning.

Riskbedömning : 5

Stor ökning av produktionen, 
men fortfarande beroende av 
ett fält. Kraftig ökning av 
kassaflödet och höga 
marginaler, men fortfarande 
hög skuldsättning.

Riskbedömning: 4

Mindre sänkning av resrverna 
och produktionen. 
Produktionen forsatt beroende 
av ett produktionsfält. Fortsatt 
höga marginaler och 
kassaflöde, men låg likviditet. 
Skuldsättningen fortsatt hög.

Riskbedöming: 4

Ökning av reserverna men en 
betydande minskning av 
produktionen. Sänkt kassaflöde 
och marginaler. Fortsatt hög 
skuldsättning.

Riskbedömning: 5



Benchmark Oil & Gas

2002 2003 2004 2005 2006

Reserver (milj fat), 
Antal licenser

2,3 MFAT
(2 produktionslicnser)

2,3 MFAT
(2 produktionlicenser)

2 MFAT (2 produktionlicenser
1 explorationlicens)

1,2 MFAT (2 produktionlicenser
2 explorationslicenser)

3,2 MFAT (2 produktionlicenser
3 explorationslicenser)

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

0 Gas 3370 Olja 204 (1fält) Gas 1917 Olja 24 (1 fält) Olja 5 (1 fält) Olja 40 (1 fält)

Årets investeringar Utbyggnad av infrastruktur och 
produktionstillgångar. 
Seismiska undersökningar 
genomförda.

Explorationsborrningar och 
seismiska undersökningar.

Förvärv av en 
explorationslicens. 
Explorationsborrningar 
genomförda.

1 explorationslicens förvärvad. 
Genomförda 
explorationsborrningar och 
seismikundersökningar.

Explorationsborrningar. 
Förvärv av explorationslicens.

Geografiskt område USA: Stabilt område med väl 
utbyggd transportsystem. Billigt 
att utvinna och explorera 
onshore, dyrt offshore.

Riskbedömning Bolaget har små reserver och en 
produktion under utbyggnad. 
Kassaflödet är negativt och 
likviditeten låg, vilket gör bolaget 
beroende av kapitaltillskott. 
Relativt hög belåning.

Riskbedöming: 9

Har startat upp en smärre 
produktion av olja och gas. Höga 
marginaler, och minskat 
negativt kassaflöde. Bolaget är 
fortfarande skuldsatt och 
beroende av kapitaltillskott.

Riskbedöming: 8

Minskad produktion och 
reserver. Den negativa 
kassaflödet har ökat, medan 
likviditeten är fortsatt låg. 
Marginalerna har minskat. 
Bolaget är fortfarande 
skuldsatt och broende av 
kapitaltillskott.

Riskbedömning: 8

Produktionen och reserverna 
har minskat. Ökning av det 
negativa kassaflödet. Liten 
ökning av de likvida medlen. 
Skuldsättningen är hög och 
bolaget behöver kapitaltillskott.

Riskbedömning: 9

Ökninga av reserverna och 
produktionen. Ökning av det 
negativa kassaflödet, men 
kraftig ökning av de likvida 
medlen. Bolaget är inte längre 
skuldsatt. Inte längre lika 
beroende av kapitaltillskott 
men behöver kapital för att 
investera vidare.

Riskbedöming: 8



Benchmark Oil & Gas

2007 2008 2009

Reserver (milj fat), 
Antal licenser

2,2 MFAT
(2 produktionslicnser,
3 explorationslicenser)

1,5 MFAT
(2 produktionlicenser
2 explorationslicenser)
(1 explorationslicens avyttrad)

0,4 MFAT
(2  produktionlicenser) 
Explorationslicenserna 
avyttrade.

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

115 (1 fält) 135 (1fält) 89 (1 fält)

Årets investeringar Utbyggnad av infrastruktur. Utbyggnad av 
produktionstillgångar

Utbyggnad av 
produktionstillgångar

Geografiskt område

Riskbedömning Reservrna har minskat, men 
produktionen har ökat. Låga 
marginaler, ökande negativt 
kassaflöde och lägre likviditet. 
Kapitaltillskott behövs för vidare 
investeringar.

Riskbedöming: 8

Lägre reserver och något ökad 
produktion. Det negativa 
kassaflödet har minskat, men 
likviditeten är väldigt låg. 
Bolaget är beroende av 
kapitaltillskott.

Riskbedöming: 9

Sänkning av reserverna och 
produktionen. Kraftig 
minskning av det negativa 
kassaflödet, men något sämre 
marginaler. Likviditeten är 
god och bolaget behöver inte 
genomföra kapitaltillskott för 
att överleva.

Riskbedömning: 8



Svenska Petroleum Exploration

2001 2002 2003 2004 2005

Reserver (milj fat), 
Antal licenser

92 MFAT
(7 produktionslicnser,
3 explorationslicenser)

85 MFAT
(7 produktionlicenser
3 explorationslicenser)

83 MFAT
(7 produktionlicenser
3 explorationslicenser)

80 MFAT
(7 produktionlicenser
3 explorationslicenser)

70 MFAT (7 produktionlicenser
2 explorationslicenser) 1 
produktionlicens avyttrad

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

11200 (7 fält Jämnt fördelad 
produktion mellan fälten.

9700 (1fält) 8500 (7 fält) 7700 (6 fält) 11200 (6 fält)

Årets investeringar Utbyggnad av 
produktionstillgångar. Förvärv 
av explorationslicens i 
Elfenbenskusten. 
Explorationsborrningar.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Seismikundersökningar 
genomförda. Exploration och 
produktionsborrningar 
genomförda.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Explorationsborrningar 
genomförda.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktions och 
explorationsborrningar. 
Seismikundersökningar 
genomförda. 
Explorationslicens omvandlad 
till produktionslicens.

Geografiskt område Norge, Storbrittanien: Nordsjön är 
ett område där det är dyrt att 
bedriva produktion och 
exploration av olja. Har ett 
välutvecklat transportsystem för 
olja.
Angola, Elfenbenskusten: Dessa 
delar av Afrika är dyra att bedriva 
verksamhet i. I Angola har det
varit väpnad konflikt, men läget är 
stabilt nu.
Baltikum: Inga stora risker för 
bolaget. Billigt att producera och 
leta efter olja.

Riskbedömning Goda finanser med omfattande 
reserver och stabil produktion 
jämnt fördelad över fälten. Goda 
finanser med ett starkt kassaflöde 
och likviditet, samt hyfsade 
marginaler.

Riskbedöming: 4

Bolaget har miskat lite på alla 
punkter. Men fortfarande 
stabilt läge för bolaget.

Riskbedöming: 5

Bolaget har miskat lite på alla 
punkter. Men fortfarande 
stabilt läge för bolaget.

Riskbedömning: 5

Lägre produktion och reserver. 
Ett produktionsfält togs ur bruk. 
Bättre likviditet, kassaflöde och 
marginaler. Skuldsättningen har 
ökat och investeringarna ligger 
på väldigt låg nivå.

Riskbedöming: 6

Kraftigt ökad produktion, något 
lägre reserver. Kraftig ökning 
av kassaflödet, och ökning i 
marginalerna. Skulderna 
återbetalda.  Omfattande 
investeringar genomförda.

Riskbedömning: 4



Svenska Petroleum Exploration

2006 2007 2008 2004 2005

Reserver (milj fat), 
Antal licenser

63 MFAT (6 produktionslicnser,
6 explorationslicenser) 1 
produktionlicens avyttrad

135 MFAT
(6 produktionlicenser
12 explorationslicenser)

150 MFAT
(3 produktionlicenser
13 explorationslicenser) 
Avyttrat licenser i 
Storbrittanien och Norge

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

13300 (6 fält Ett fält står för 60%
av produktionen)

10100 (6 fält Ett fält står för 60%
av produktionen)

6700 (3 fält Ett fält dominerar 
produktionen)

Årets investeringar Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktions och 
explorationsborrningar. 
Förvärv av xplorationslicenser i 
Storbrittanen och Norge.

Förvärvav explorationslicenser i 
Nigeria, Angola och Ekvatorial 
Guinea. Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktions och 
explorationsborrningar.

Förvärvav explorationslicenser i 
Norge, elfenbenskusten och 
Guinea. Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktions och 
explorationsborrningar.

Geografiskt område Nigeria, Guinea: Stabilt politiskt 
läge. Risk för terrorattacker i 
Nigeria. Dyrt att producera och 
leta efter olja i denna del av 
Afrika.

Riskbedömning Kraftigt ökad produktion, något 
lägre reserver. Kraftig ökning 
av kassaflödet, ökning av 
marginalerna och likviditeten. 
Negativt att ett fält står för mer 
än hälften av produktionen.

Riskbedöming: 4

Stor ökning av reserverna, men 
produktionen sjönk. Lägre 
kassaflöde och marginaler. 
Omfattande investeringar i 
licenser och borrningar.

Riskbedöming: 4

Ökning av reserverna, men 
kraftig minskning av 
produktionen. Högre 
kassaflode. Lägre marginaler 
och likviditet. Omfattande 
investeringar genomförda.

Riskbedömning: 5



Alliance Oil Company

2001 2002 2003 2004 2005

Reserver (milj fat) 
Antal licenser

68 MFAT
(3 produktionslicenser )

68 MFAT
(3 produktionslicenser )

68 MFAT
(3 produktionslicenser )

97 MFAT
(4 produktionslicenser )

152 MFAT (7 
produktionslicenser,
1 explorationslicens)

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

0 1850 (1 fält) 1308 (1 fält) 2570 (2 fält) 8154 (3 Fält Jämnt fördelad 
produktion)

Årets investeringar Utbyggnad av 
infrastruktur. Utbyggnad 
av produktionstillgångar. 
Produktionsborrningar 
genomförda.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktionsborrningar 
genomförda.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktionsborrningar 
genomförda.

Utbyggnad av infrastruktur. 
Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktionsborrningar 
genomförda.  Företagsförvärv 
gav en ny produktionslicens, 
samt ett mindre raffinaderi.

Företagsförvärv gav en ny 
produktionslicens. Bolaget 
förvärvade även 2 
produktionslicenser och 1 
explorationslicens. Utbyggnad 
av produktionstillgångar. 
Produktionsborrningar 
genomförda.

Geografiskt område Ryssland: Har stora olje och 
gastillgångar, men endast 30-50 
procent av oljan kan säljas till 
världsmarknadspris. Resten måste 
säljas på hemmamarknaden för ett 
lägre pris, främst pga brister i 
landets transportsystem. 
Produktionskostnaderna är dock 
låga.

Riskbedömning Bolaget har stabila reserver, men 
ingen produktion. Stora 
investeringar har genomförts 
under året. Kassaflödet är svagt
negativt, men likviditeten är stabil. 
Bolaget är beroende av 
kapitaltillskott för att kunna 
investera.

Riskbedömning : 8

En mindre produktion har 
startats, men bara ett fält 
producerar. Marginalerna är 
låga pga det lägre ryska 
oljepriset och 
exportbegränsningar.  Det 
negativa kassaflödet fortsätter 
att öka, men likviditeten är 
fortfarande god. Bolaget är 
fortfarande beroende av 
kapitaltillskott för 
investeringar.

Riskbedömning: 8

Lägre produktion och reserver 
på samma nivå. Fortfarande 
bara tt fält som producerar. 
Det negativa kassaflödet ökar, 
och likviditeten är väldigt låg. 
Bolaget är beroende av 
kapitaltillskott för att överleva. 
Mycket hög skuldsättning.

Riskbedöming: 9

Produktionen har fördubblats 
och reserverna har ökat. 
Bolaget har förbättrat 
marginalerna. Kassaflödet är 
positivt, och likviditeten har 
ökat. Stora investeringar har 
genomförts, och bla ett mindre 
raffinaderi har förvärvats. Dock 
ger det inga betydande
intäkter.

Riskbedömning: 7

Kraftigt ökning av produktionen 
och reserverna. Stora 
investeringar genomfördes 
under året. Kassaflödet
avsevärt förbättrat, men 
likviditeten väldigt låg. Något 
hög skuldsättning. 
Marginalerna på en hyfsad 
nivå.

Riskbedömning: 5



Alliance Oil Company

2006 2007 2008 2009 2005

Reserver (milj fat) 
Antal licenser

306 MFAT
(10 produktionslicenser ,
4 explorationslicenser)

361 MFAT
(12 produktionslicenser, 4 
explorationslicenser)

487 MFAT
(20 produktionslicenser, 
avyttrat explorationslicenser)

526 MFAT
(21 produktionslicenser)

Produktion fat/dag
(antal producerande fält)

21948 (7 fält Jämnt fördelad 
produktion)

29144 (14 fält Jämnt fördelad 
produktion)

Raffinerat 67397
Olja 47671 (19 fält)

Raffinerat 59726
Olja 43835 (20 Fält)

Årets investeringar Utbyggnad av 
infrastruktur. Utbyggnad 
av produktionstillgångar. 
Produktionsborrningar
genomförda.  Företagsförvärv gav 
3 produktionslicenser och 3 
explorationslicenser.

Utbyggnad av 
infrastruktur. Utbyggnad 
av produktionstillgångar. 
Produktionsborrningar 
genomförda. 2 
produktionslicenser 
förvärvades.

Utbyggnad av 
produktionstillgångar. 
Produktions och 
explorationsborrningar 
genomförda. Företagsförvärv 
av Alliance Oil gav stora olje 
raffinaderier, 
bensinstationer, oljedepåer 
och produktionslicenser.

Utbyggnad av produktions och 
raffnaderi tillgångar, samt 
infrastrukturf förbättringar. 
Produktions och 
explorationsborrningar 
genomförda.

Geografiskt område

Riskbedömning Kraftig ökning av reserverna och 
produktionen. Stora investeringar 
genomförda under året. Kraftig 
ökning av likviiteten och 
kassaflödet. Marginalerna hyfsade, 
men tyngs av det lägre ryska 
oljepriset.

Riskbedömning : 4

Kraftig ökning av reserverna 
och produktionen. Stor ökning 
av antalet producerande fält, 
samt produktionen är jämnt 
fördelad mellan fälten. Stora 
investeringar genomförda 
under året. Kraftig ökning av 
kassaflödet, men likviditeten är 
låg.

Riskbedömning: 3

Kraftig ökning av produktion 
och reserver. Förvärv gav 
raffinaderier. Kraftig ökning 
av kassaflödet och 
likviditeten. Något lägre 
marginaler pga finanskrisen.

Riskbedöming: 1

Ökning av rserverna, men 
något lägre produktion och 
raffinering. Lägre kassaflöde, 
men högre likviditet. 
Marginaler oförändrade.

Riskbedöming: 1



Bilaga 3



Lundin Petroleum
n = 8 Soliditet Skuldsättningsgrad
B 7,72 -1,41
Corr 0,72 0,81
Sig 0,28 0,1

Malka Oil
n = 8 Soliditet Skuldsättningsgrad
B -5,71 6,15
Corr -0,86 0,6

Sig 0,06 0,29

PA Resources
n = 8 Soliditet Skuldsättningsgrad
B 4,23 -2,21
Corr 0,5 0,82
Sig 0,17 -0,09

Benchmark Oil
n = 8 Soliditet Skuldsättningsgrad
B -19,11 39,99
Corr -0,51 0,63

Sig 0,2 0,1

Svenska Petroleum
n = 8 Soliditet Skuldsättningsgrad
B -4,04 21,47
Corr -0,28 0,75

Sig 0,5 0,03

Alliance Oil
n = 8 Soliditet Skuldsättningsgrad
B 0,2 7,23
Corr 0,04 0,3
Sig 0,92 0,43



Bilaga 4



PA Resorces
Respondent: Ulrik Jansson VD

Fråga 1. De senaste åren har alternativa bränsle och energikällor blivit ett 
aktuellt ämne. Hur skulle ett allt större användande av alternativa bränslen och 
energikällor påverka oljebolag som ert?

Svar 1. Alternativa bränslen kommer givetvis i framtiden att få en ökad 
omfattning eftersom vi tror att världens energiefterfrågan kommer att vara 
högre än vad utbudet av energi kommer att vara vilket driver priserna uppåt. I 
dagsläget utgör alternativa bränslen en mycket liten del av 
energikonsumtionen. För den händelse att man skulle kunna få fram alternativ 
som prismässigt kan konkurrera med olja/gas kommer det givetvis att
innebära en prispress på olja/gas. I dagsläget ser vi inte något alternativt 
bränsle som något hot mot vår verksamhet.

Fråga 2. Ser ni det som en möjlighet att i framtiden även ägna er åt 
produktion av råvaror som kan användas till alternativa drivmedel?

Svar 2. Vår affärsmodell är att leta och producera olja/gas och hela vår 
organisation är inriktad på detta. Vi har ingen kunskap idag om alternativa 
bränslen varför vi inte ser det som en möjlig utveckling att börja producera 
sådana bränslen.

Fråga 3. Peak Oil har diskuterats flitigt den senaste tiden. Skulle Peak Oil ha 
några positiva eller negativa konsekvenser för er? Om ja, vilka är dessa 
konskevenser?

Svar 3. Med hänvisning till vad som sagts ovan under första punkten skulle 
Peak Oil innebära att vi i framtiden får brist på olja och därmed en 
prisuppgång. För oss är det givetvis positivt med ett högre pris som också gör 
att våra tillgångar ökar i värde.

Fråga 4. Hur tror ni att tillgången på kapital från investerare och långivare 
kommer att bli i framtiden för oljebolag som ert?

Svar 4. Tillgången på kapital är ett ständigt problem för mindre oljebolag 
eftersom så gott som all kaitalinvestering sker innan produktion startar. Vi 
är därför i ständigt behov av kapital för våra investeringar i ny produktion. 
Tillgången på kapital följer det allmänna konjunkturmönstret och är inte 
specifikt för oljebolag jämfört med annan industri med ett undantag. Olja 
produceras idag i många länder med ”politisk instabilitet” vilket gör att 
långivare inte gärna lånar ut till investeringar i dessa länder eller sätter ett 
högt pris på kapitalet.



Lundin Petroleum
Respondent: Maria Hamilton Kommunikationsansvarig

Fråga 1. De senaste åren har alternativa bränsle och energikällor blivit ett 
aktuellt ämne. Hur skulle ett allt större användande av alternativa bränslen och 
energikällor påverka oljebolag som ert?

Svar 1. Det är en nödvändighet att de alternativa energikällorna utvecklas och 
får en större använding. I dag står de alternativa bränslena för cirka 1% av
den totala energimixen och den andelen måste öka. Världen hittar idag inte 
tillräckligt med ny olja och gas för att ersätta den mängd olja som vi 
producerar/konsumerar vilket med största sannolikhet kommer att påverka 
priset på olja. Svårigheten att finna olja innebär också att vi behöver borra 
djupare och på mer otillgängliga platser vilket ställer höga krav på material och 
teknik.

Fråga 2. Ser ni det som en möjlighet att i framtiden även ägna er åt 
produktion av råvaror som kan användas till alternativa drivmedel?

Svar 2. Vilka råvaror tänker du dig? Lundin Petroleum är idag ett oljebolag 
med kompetens inom främst geologi och produktionsteknik. Vi följer 
utvecklingen och kommer att anpassa vår organisation för att täcka framtida 
energibehov.

Fråga 3. Peak Oil har diskuterats flitigt den senaste tiden. Skulle Peak Oil ha 
några positiva eller negativa konsekvenser för er? Om ja, vilka är dessa 
konskevenser?

Svar 3. Som ett relativt litet bolag är vi fortfarande så pass flexibla och har 
möjlighet att öka våra reserver och därmed säkra tillväxten i bolaget. För de 
stora integrerade bolagen blir detta allt svårare. Se fråga 1.

Fråga 4. Hur tror ni att tillgången på kapital från investerare och långivare 
kommer att bli i framtiden för oljebolag som ert?

Svar 4. Vi har intäkter och ett starkt kassflöde från vår producerande 
verskamhet för att idag täcka de investeringar vi gör.



Ginger Oil
Respondent: Magnus Stuart Chieftain VD

Fråga 1. De senaste åren har alternativa bränsle och energikällor blivit ett 
aktuellt ämne. Hur skulle ett allt större användande av alternativa bränslen och 
energikällor påverka oljebolag som ert?

Enbart positivt. Alternativa bränslen och energikällor som kan konkurrera med 
fossila oljor är i dagsläget undantagslöst dyrare att producera än råolja (USA). 
De allra flesta regeringar med ambitioner att öka användning av alternativa 
bränslen och energikällor (väskor) förstår dessa samband. Eftersom 
skatteinkomster på fossila bränslen dessutom är en viktig inkomstkälla i hela 
västvärlden är politiker mycket försiktiga med att subventionera alternativa 
bränslen (vätskor) och energikällor. Jrf svenska priset på etanolbränsle och 
hur efterfrågan försvann när priset på 95 oktanig föll med oljepriset under 
2009.

Fråga 2. Ser ni det som en möjlighet att i framtiden även ägna er åt 
produktion av råvaror som kan användas till alternativa drivmedel?

Ginger Oil är i första hand ett ”Exploration company” (oljeletare) i andra hand 
producent. Svårt att se bolagets möjligheter över så långt tidsperspektiv som 
din fråga spänner över.

Fråga 3. Peak Oil har diskuterats flitigt den senaste tiden. Skulle Peak Oil ha 
några positiva eller negativa konsekvenser för er? Om ja, vilka är dessa 
konskevenser?

Peak oil är en realitet och är också rationellt för (fossil)-oljebranschen. Priset 
på råolja i USA är mer än dubbelt så högt som naturgas mätt i termer av pris 
per värmeinnehåll. I bbl olja motsvaras av ca 6000 kubikfot naturgas. Med 
dagens pris på naturgas i USA på ca 4,5 USD/1000 kubikfot borde priset på 
olja vara ca 30 USD/bbl. Mellanskillnaden på USD 40-45 per bbl kan bara 
förklaras av att råolja med goda egenskaper bedöms ta slut innan naturgasen 
tar slut.

Fråga 4. Hur tror ni att tillgången på kapital från investerare och långivare 
kommer att bli i framtiden för oljebolag som ert?

Så länge priset på råolja och naturgas har en stigande trend kommer det 
finnas riskviligt kapital för olje- och naturgasletning. För ett enskilt 
oljeprospekteringsbolag, så kommer detta bolags historiska avkastning på 
investerat kapital också i framtiden avgöra om riskvilligt kapital ställs till detta 
bolags förfogande på rimliga villkor. Ju bättre uppvisade resultat desto lägre 
pris på kapital.

Med andra ord, kan Ginger Oil visa att bolaget förräntar sitt kapital väl, 
kommer vi att kunna få tillgång till mer kapital i framtiden till vettiga 
priser.



Bilaga 5



Produktionskostnader för amerikanska oljebolag
(2008 Dollars per Barrel of Oil Equivalent)

United States
Region 2005-2007 2006-2008

Percent
Change

Onshore 13.72 24.31 77.2
Offshore 54.45 63.89 17.3

Total United States 17.52 29.11 66.2
Foreign

Canada 12.48 27.80 122.7
Europe 32.29 61.37 90.1
Former Soviet Union NM 10.45    NM 
Africa 39.11 32.49 -16.9
Middle East 4.88 5.12 5.0
Other Eastern Hemisphere 21.03 12.45 -40.8
Other Western Hemisphere 30.98 27.36 -11.7

Total Foreign 21.17 18.75 -11.4

Worldwide 18.98 23.84 25.6

Produktionskostnad för amerikanska oljebolag 1999-2008



Utveckling av produktionskostnad för amerikanska oljebolag per segment

Oljeprisets utveckling 2000-2008
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I. Overview

DBRS ratings are opinions  that reflect the creditworthiness of an issuer, a security, or an obligation. They 
are opinions  based on forward-looking measurements that  assess a company’s ability and willingness to 
make timely payments  on outstanding obligations (whether  principal, interest,  or dividend) with respect 
to the terms of an obligation. Ratings are not buy, hold or sell recommendations and they do not address 
the market  price of a security.

DBRS rating methodologies include consideration of general business and financial risk factors applicable 
to most industries  in the corporate sector as well as industry  specific issues and more subjective factors, 
nuances and intangible considerations. Our approach is not based solely on statistical analysis but includes 
a combination of both quantitative and qualitative considerations. The considerations outlined  in DBRS 
methodologies are not intended  to be exhaustive.  In certain cases, a major strength  can compensate for a 
weakness that would be more critical for a peer company. Conversely, there are cases where one weakness 
is so critical that  it overrides  the fact that  the company  may be strong in most other areas.

DBRS rating  methodology is underpinned by a stable  rating  philosophy, which  means  that  in order  to 
minimize the rating changes due primarily  to global economic changes DBRS generally factors the impact 
of a cyclical economic environment into its rating. Consequently, DBRS takes a longer-term  “through the 
cycle” view of a company  and, as such, rating  changes are not based solely on normal  economic  cycles. 
Rating  revisions do occur,  however,  when it is clear that  a structural change, either positive or negative, 
has transpired or appears  likely to transpire in the near  future.  An equally  important aspect  of DBRS 
analysis is its broad  industry  coverage, which it undertakes in order  to understand the major  differences 
and subtle nuances  within a particular industry  and to form an appropriate rating of a company  relative 
to its competitors.

As a framework, DBRS rating  methodologies consist  of three  components that  together  form  the basis 
of the rating:  an assessment  of the company’s  general business  risk profile based  on cross-industry and 
macro  business  considerations; an  assessment  of the  company’s  financial  risk  profile  primarily  based 
on quantitative ratio  analysis;  and  consideration of industry-specific  factors  and  measures  particularly 
unique to the company.  To some extent,  the business risk and financial risk profiles are inter-related. The 
degree of financial risk considered  acceptable  for a company  depends to a large measure on the business 
risks it faces.

Critical  in the determination of a rating  is the application of the analyst’s  experience  and  expertise  in 
forming an initial rating opinion  and recommendation for the rating committee  and the role of the DBRS 
rating  committee  as the final decision  maker.  DBRS rating  committees,  which are comprised  of experi- 
enced and knowledgeable DBRS personnel,  strive to provide  objective and independent rating  decisions 
which are based upon  all relevant  information and factors,  incorporate both  global and local consider- 
ations,  apply DBRS approved methodologies and reflect the opinion  of DBRS.
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II. General  Business Risk Profile

A fundamental component of DBRS analysis  is the consideration of macro  business  factors  that  apply 
to most,  if not  all, industries  within  the Corporate sector.  The general  business  risk profile is largely a 
qualitative assessment of the environment a company  is affected by and operates  in. An assessment of the 
general business risk profile serves as a backdrop for the analysis of the company’s financial risk profile 
as well as other qualitative and quantitative factors that are particularly unique to the company. Differing 
business risk profiles impact the assessment of a company’s financial risk profile, and thus, it is important 
to understand the extraneous influences and business factors a company  is or could be affected by despite 
its financial strength.

KEY CONSIDERATIONS IN EVALUATING A COMPANY’S 
BUSINESS RISK PROFILE
The following  considerations, while not  intended  to be an exhaustive  list, indicate  the key areas  DBRS
considers  in evaluating  a company’s business risk profile:

Economic  Environment
The importance of the industry within the overall economy, in terms of either how it impacts or is impacted 
by the economy, shapes a company’s viability. How the industry  is influenced by current economic factors 
such as inflation or deflation,  supply and demand, interest rates, currency swings and demographics.

Legislative and Regulatory Environment
Whether  an industry  is regulated  The degree of regulation and legislative oversight can severely restrict or 
assist a company  depending  on its stage of growth,  industry  influence and regulatory relations.  A regu- 
lated industry  imposes a certain  rigor and governance.  It is also important to understand the frequency 
of change  or stability  in industry  rules and  whether  regulations may require  companies  to make  costly 
modifications to their infrastructure.

Competitive 
Environment
The nature  of the market  structure (e.g. monopoly versus oligopoly) determines the extent of competitive- 
ness and the barriers  to entry a company  may face. Many industries  are undergoing significant structural 
changes  such  as  consolidation or  deconsolidation, excess  capacity,  or  competitive   threats  from  new 
capacity in “low-cost” countries  such as China,  Brazil, and  Russia  in both  domestic  and  international 
markets. Even small changes in the competitive  environment can have a profound impact on a company.

Country Risk
Governments often  intervene  in their  economies  and  occasionally  make  substantial changes  in policy 
regarding  competition, ownership, wage  and  price  controls,   restrictions on  foreign  currency,  capital 
and  imports/exports, among  other  things.  Such policy changes  can significantly  affect a company,  and 
therefore, considerations include  the  company’s  main  location  or  country  of operation, the  extent  of 
government intervention and  support, and  the  degree  of economic  and  political  stability.  The  assess- 
ment of country  risk is not limited to direct government actions  to interfere  with the private  sector,  but 
also encompasses  the full range of financial and economic events that  can spill across a country,  causing 
widespread defaults  in otherwise  healthy  corporate credits. As such, country  risk can have considerable 
implications for corporate ratings.  A country  ceiling is assigned  to  corporate foreign  currency  ratings 
based  on the country’s  susceptibility  to systemic shocks  and  the private  sector’s ability  to maintain its 
foreign currency debt payments  when shocks occur.

5



Rating Oil and Gas Companies
June 2009

Industry  Cyclicality
Cyclicality is influenced  by factors  such as levels of consumer  spending,  consumer  confidence,  and  the 
strength of the economy. The degree of cyclicality is influenced by the market segment in which a company 
specializes. Non-cyclical  industries  are better  able to withstand dramatic economic  changes as are com- 
panies  with  more  predictable cycles than  those  with  significant  peaks  and  troughs.  It is important to 
examine  a company’s  strategies  and performance over the longer term  and understand them in cyclical 
highs and lows.

Management
The capability  and strength  of management is a pivotal factor to company  success. An objective profile of 
management can be obtained by assessing the following:  the appropriateness of core strategies;  rigor of 
key policies, processes and practices; management’s reaction to problem situations; its appetite for growth, 
either organically  by adding new segments or through acquisition; its ability to smoothly  integrate  acqui- 
sitions without business disruption; and its track record in achieving financial results. Retention strategies 
and succession planning  for senior roles are also critical considerations.

Corporate Governance
Effective corporate governance  requires  a healthy  tension  between  management, the board  of directors, 
and the public. There is no one “right” approach for all companies.  A good board  can have a profound 
impact  on growing  companies,  those  in fragile financial  states,  or those  undergoing significant  change. 
Beyond a review of management, assessment  should  focus on the appropriateness of board  composition 
and  structure (including  the independence and  expertise  of the audit  committee)  to approve  executive 
compensation and corporate strategy,  and to oversee execution  and opportunities for management self- 
interest. Other  important areas include the extent of disclosure of financial and non-financial information 
(including  aggressiveness  of accounting practices  and  control  weaknesses),  share  ownership (including 
director’s) and shareholder rights.
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III. General  Financial  Risk Profile

The financial risk profile is largely a quantitative assessment  of the company’s  financial strength  and an 
estimation of its future  performance and financial profile. DBRS reviews three key areas: earnings,  cash 
flow, and additional measures  for balance sheet and financial flexibility. Within  each area, DBRS focuses 
on key metrics and considerations which are assessed over time noting that  the trend in the ratios  is also 
important to the rating.  However,  ratios  alone cannot  be used as an absolute  test of financial strength. 
With  a focus on future  expectations, the primary  goal of financial risk assessment  is to understand the 
inter-relationship between  the  numbers,  interpret what  they  mean,  and  determine  what  they  indicate 
about  the company’s ability to service and repay debt on a timely basis given the industry  background.

KEY CONSIDERATIONS IN EVALUATING A COMPANY’S 
FINANCIAL RISK PROFILE
The following  financial  considerations and  ratios  tend  to be analyzed  for the majority  of industries  in 
the Corporate sector.  There may be additional quantitative factors  and ratios  that  are considered  on an 
industry-specific  basis which are noted  under Section IV - Industry  Specific-Factors.

Also refer to the Corporate  Sector – Glossary of Ratio Definitions.

A. Earnings
DBRS earnings analysis focuses on core or normalized earnings and in doing so considers  issues such as: 
the sources,  mix and  quality  of revenue;  the volatility  or stability  of revenue;  the underlying  cost base 
(e.g. company  is a low-cost  producer); optimal  product pricing;  and  potential growth  opportunities. 
Accordingly,  earnings  as presented  in the financial statements are often adjusted  for non-recurring items 
or items not considered  part  of ongoing operations. DBRS generally reviews company  budgets  and fore- 
casts for future periods.  Segmented breakdowns by division are also typically part of DBRS’s analysis.

Typical earnings ratios  include:
• Gross margin
• Return  on common  equity
• Return  on capital
• EBIT margin and EBITDA margin

B. Cash Flow/Coverage
DBRS cash  flow analysis  focuses  on  the  core  cash  flow generating  ability  of the  company  to  service 
current  debt obligations and other cash requirements as well as the future direction  of cash flow. From a 
credit analysis perspective,  insufficient cash sources can create financial flexibility problems  even though 
net income metrics may be favourable. DBRS evaluates the sustainability and quality of a company’s core 
cash flow by focusing on cash flow from operations and free cash flow before and after working  capital 
changes.  Using core or normalized earnings  as a base,  DBRS adjusts  cash flow from  operations for as 
much non-recurring items as possible. In terms of outlook, DBRS focuses on the projected direction of free 
cash flow, the liquidity and coverage ratios,  and the company’s ability to internally  versus externally  fund 
debt reduction and future capital expenditure and dividend/stock repurchase programs, as applicable.

7



Rating Oil and Gas Companies
June 2009

Typical cash flow ratios  include:
• EBIT interest coverage and EBITDA interest coverage
• EBIT fixed charges coverage
• Cash flow/total  debt and Cash flow/adjusted total debt
• Cash flow/capital  expenditures
• Capital  expenditures/depreciation
• Debt/EBITDA
• Dividend  payout  ratio

C. Balance Sheet and Financial Flexibility Considerations
As part of determining the overall financial risk profile, DBRS evaluates various other factors to measure 
the strength  and quality  of the company’s assets and its financial flexibility.

From  a balance  sheet  perspective,  DBRS focuses  on  the  quality  and  composition of assets  including 
goodwill and other intangibles, off-balance-sheet risk, and capital strength including the quality of capital, 
appropriateness of leverage to asset quality,  and the ability to raise new capital.  DBRS also reviews the 
company’s strategies for growth  including capital expenditures, plans for maintenance or expansion, and 
the expected source for funding these requirements. Where the numbers  are considered significant and the 
adjustments would meaningfully  impact the credit analysis, DBRS adjusts certain ratios for items such as 
operating leases, derivatives,  securitizations, hybrid  issues, off-balance-sheet liabilities and various  other 
accounting issues.

Typical balance-sheet ratios  include:
• Current 
ratio
• Turnover – Receivables and inventory
• Asset coverage (times)
• Per cent total debt to capital and per cent adjusted  total debt to capital
• Per cent adjusted  net debt to capital
The following factors focus on the company’s liquidity:
• Maintaining sufficient bank-lines  or cash balances;
• Prudent  use of cash balances for dividends or stock repurchases;
• Terms and conditions of credit facilities including  unique terms and/or  financial covenants;
• Debt  management approach including  dependence  on short-term versus long-term  debt,  fixed versus 

variable  rate debt, and debt maturity schedule;
• Interest rate and/or  foreign exchange  exposure;
• Relationship and  strength   or  weakness  of  a  parent   holding  company   or  associated  companies,   if 

applicable.
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IV. Industry-Specific Factors

Each industry  within  the Corporate sector has unique  features  that  cannot  be broadly  applied  across all 
industries.  For example,  capital  spending  is a key area in the utilities industry,  reserves are particular to 
the mining  industry,  adequate R&D  is critical  for the pharmaceutical industry,  and  seasonality  signifi- 
cantly impacts  merchandisers. Against the backdrop of the general business and financial risk profiles, a 
company’s  unique  strengths, weaknesses  and  industry-specific  issues need to be factored  into  the credit 
analysis to form an appropriate rating.  These particular business and financial issues and measures  also 
help to shape the company’s status relative to its peers.

KEY CONSIDERATIONS IN EVALUATING COMPANIES 
IN THE OIL AND GAS SECTOR
The following  considerations more  specifically characterize the Oil and  Gas group  and  supplement the 
macro business and financial considerations, respectively, in Sections II and III of DBRS’s methodology. 
All three sections, Sections II, III and IV, should be considered  together.

A company  with  upstream operations may also operate  in other  segments  of the oil and  gas industry 
and/or  other  related  industries  (e.g., refining, marketing, transportation and petrochemicals) and DBRS 
evaluates  each of these business  segments  individually,  as well as in the context  of business  risk of the 
integrated company.

The upstream sector of the oil and gas industry  is characterized by substantial volatility  in the ultimate 
prices realized, the significant costs involved in finding, developing and producing reserves, and the often 
uncertain estimates  of recoverable  resources.  The resource  base, by its nature, is depleting,  and partici- 
pants  in the industry  must continually reinvest into the business to find new reserves in order  to replace 
and  grow  production and  maintain viability.  Conventional reserves are also becoming  scarcer  and  dis- 
covered  in smaller  reservoirs.  The industry,  however,  continues  to benefit from  technological advances 
to improve  recovery,  while helping  to make  more  difficult,  unconventional reserves,  notably  oil sands, 
shale plays and tight gas in North America, economic.  Typically, companies  that explore offshore regions 
entail  greater  risk, as more  capital  must  be spent  on each individual  well. In contrast, oil sands  opera- 
tors incur minimal or no exploration risk, as the resource is well defined and long lived. The evolution  of 
tax-advantaged capital structures, such as income trusts in Canada, presents additional issues that DBRS 
considers  in its analysis of upstream operators.

PRIMARY  FACTORS
Price and Cost Relationship
The realized commodity prices and the underlying  production and operating costs are key factors affect- 
ing an oil and gas company’s operating results, or netbacks.  A sustained  period of low commodity prices 
could adversely affect performance of industry  participants.

EBITDA netback  represents  cash  operating income  per  barrel  of oil equivalent  (boe)  from  producing 
operations, which is a significant determinant of profitability and  an important rating  driver.  Low-cost 
producers that  consistently  generate  high  netbacks  are  viewed  most  favourably by DBRS. Given  the 
inherent  volatility of commodity prices, DBRS uses various price assumptions to test the sensitivity of an 
oil and gas company’s key credit metrics and operating statistics to changes in price.
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Price Sensitivity
The price realization of the commodity is highly dependent on  the quality  of the product (e.g., sweet 
versus sour  crude,  wet versus dry gas, heavy oil versus light oil), given that  most  upstream production 
must  be processed  to varying  degrees before  consumption. The location  of the reserves is another key 
factor (e.g., natural gas from the Rocky Mountains versus Equatorial Guinea). As such, upstream compa- 
nies often operate  in countries  where significant geopolitical  challenges exist.

Reserves
A company’s  production and  growth  profile is largely dependent on the quality  of its reserve base and 
whether  the  proved  and  probable reserves are  in sufficient quantities and  commercially  accessible for 
future developments. Upgrading  of a company’s  portfolio of reserves can be achieved through selective 
purchases  and disposals as well as technological enhancement.

Supply/Demand
Reserves, production and  consumption are significant  factors  that  affect price realizations on a global 
basis in the case of crude oil, and generally on a regional basis for natural gas, which is also affected by 
storage  levels. Refining capacity  is an important determinant in the pricing  of refined products. Given 
the substantial number  and size of industry  participants, individual  companies  are typically price-takers 
in a very competitive  market. It is noteworthy that  the Organization of Petroleum  Exporting Countries 
(OPEC), through the cooperative effort of its member states, could affect crude oil prices by setting pro- 
duction  quotas  and offering fairly substantial spare capacity through Saudi Arabia.

Pipeline Availability/Constraints
DBRS examines  the transportation system required  to meet the logistical  requirements of the industry. 
Since energy production tends  to be remote  from  the product’s  ultimate  end-users,  pipeline  availability 
is a significant  determinant of producer netbacks.  This is especially true  for natural gas, for which  the 
transportation cost relative to its realized selling price is much higher than  for crude oil.

Other Issues
Other  factors include prices for condensate (which is required  to transport heavy oil through a pipeline), 
drilling rig availability/pricing, and weather  conditions (e.g., some regions are accessible only in winter, 
while demand for natural gas is tied to the summer air conditioning and winter heating seasons). Arbitrage 
opportunities ensure that  pricing efficiencies are closely maintained between competing  markets.

Market  Volatility
DBRS rates oil and gas companies through a cycle, taking into consideration the inherent volatility of com- 
modity prices, high capital reinvestment risk, cost structure and operating efficiency. Cash flow is the most 
important measure  of performance, and DBRS focuses on the sustainability and adequacy  of cash flow 
support for debt protection, funding of capital spending and dividends,  and generation of free cash flow. 
Oil and gas ratings  focus on assessing the downside  risks to cash flow and incorporate forward-looking 
DBRS expectations of operating performance and credit quality. Operating performance for individual  oil 
and gas companies  is consistently  monitored in the context  of peer group comparative analysis.

Business Mix and Diversification
There are three broad  categories  of petroleum companies,  as outlined  below, each with its own specific 
risk  characteristics and  credit  profiles.  Generally,  companies  with  more  integrated and  diverse  opera- 
tions, with the benefit of economy  of scale, are viewed more favourably,  and could receive higher credit 
ratings

Independent Exploration and Production (E&P) Companies
These companies  can experience  significant volatility  in earnings  and cash flow due to their exposure  to 
commodity price swings and large investments  to replace reserves.
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Independent Refiners/Marketers
These companies  are subject to general economic conditions that determine  demand  for refined products. 
Refiners in particular benefit from larger differentials between crude oil feedstock prices and price realiza- 
tions of refined products. In this respect, refiners in North America are generally focusing on expanding 
and  upgrading their  refining  capacities  to  handle  heavier  crude  oil,  especially  from  the  Canadian  oil 
sands.

Integrateds
DBRS views the integrated oil and gas companies  (Integrateds) as the most stable and highly rated of the 
petroleum companies, with more diversified cash flow and often countercyclical upstream and downstream 
operations. Integrateds are typically engaged in all phases of the business, from oil & gas exploration and 
production through marketing and  refining and  even petrochemical and/or  oil sands  operations. These 
companies  typically have greater  capacity to internally  fund capital spending than  pure E&P companies.

Cash Flow
The oil and  gas industry  reports  high levels of depreciation, depletion  and  amortization and  relatively 
high levels of deferred taxes, which are all non-cash  items. For this reason, DBRS believes that cash flow, 
which is primarily  used to fund capital  spending,  is a more appropriate measure for assessing an oil and 
gas company’s  financial performance than  is net income.  Crude  oil and natural gas prices can fluctuate 
widely, depending  on factors  such as supply and demand  fundamentals, inventory  levels, weather  condi- 
tions and seasonal factors.  This makes the cash flow of oil and gas companies  inherently  volatile. Among 
the  mitigants  to  this  volatility  are  hedging  arrangements, which,  applied  on  a consistent  basis,  could 
provide a certain  measure  of cash flow stability  for the near term. In addition, a production profile that 
is balanced  between crude oil and natural gas can provide an element of stability  relatively to companies 
that  have a significant weighting to one commodity.

Liquidity
Liquidity  analysis  assesses a company’s  corporate philosophy as well as its ability  to  meet  its capital 
programs, debt and other  obligations. Consideration is given to the adequacy  of bank  credit lines, cash 
balances and other readily accessible sources of liquidity. Other  factors  include counterparty credit, cash 
collateral requirements, debt financings and other general liquidity demands. Any sharp drop in commod- 
ity prices coupled with continuing  turmoil  in the credit and capital markets  could heighten the challenges 
faced by industry  participants in maintaining adequate liquidity to fund existing and future obligations.

Capital 
Spending
Capital  spending  analysis provides  an understanding of a company’s  operating strategies,  growth  plans 
and  areas  under  investment  and  divestment.  Analysis of capital  spending  begins with  an examination 
of a company’s capital  needs. Cash flow adequacy  is viewed from the standpoint of a company’s ability 
to finance capital  maintenance requirements internally,  as well as its ability to finance capital  additions. 
An important dimension  of capital spending  is the extent  of a company’s flexibility to alter the timing of 
projects  without permanent impairment of its operations. In the case of oil sands projects,  special atten- 
tion is focused on the substantial front-end capital and the relatively inflexible timeline for developments, 
particularly for mining projects  with upgrading operations.
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Capital 
Structure
When assessing an oil and gas company’s  balance  sheet and capital  structure, DBRS considers  a variety 
of factors, including the use of leverage, interest coverage and fixed-charge coverage ratios,  debt maturity 
and refinancing risk, fixed-rate versus floating-rate debt, average coupon  interest costs and cash balances, 
as well as other  potential sources of liquidity.  Although  DBRS recognizes  the importance of traditional 
debt-to-capital ratios  as an indicator of financial  leverage, the capitalized  value of property,  plant  and 
equipment and  book  equity  values  may  not  be reflective of the  true  underlying  value  of oil and  gas 
reserves in the ground.  As a result,  DBRS tends to place greater  emphasis  on debt-to-cash flow, interest 
and fixed-charge  coverage ratios  as measures  of balance  sheet strength.  Off-balance sheet liabilities such 
as operating leases, which are most commonly  found among oil and gas companies,  are also factored  into 
the leverage analysis. DBRS typically treats these leases as a use of debt capacity.

SECONDARY FACTORS
Political Risks
Companies in the oil and  gas industry  are often  confronted with  significant  political  challenges.  While 
these risks can be quantified  to some degree using various metrics or tools (e.g., percentage  of production 
from OECD  countries,  credit ratings  of host countries,  concentration of production and reserves), fore- 
casting the actual impact on a company’s cash flows over time can be considerably less precise. Included in 
these risks are unilateral changes in royalties,  production sharing contracts as well as indignant matters.

Regulatory/Environmental Factors
DBRS assesses the extent  to which oil and gas companies  face government laws and regulations, which 
can have an impact  on a company’s  business  and prospects.  Among the more stringent  laws are allow- 
able limits  of emissions.  Industry  participants, whether  conventional or  unconventional, including  oil 
sands  operators, are  among  the  major  contributors to  greenhouse  emissions  (GHG),  principally  as a 
result of carbon  dioxide generated  through hydrocarbon production. In light of the global push towards 
lower GHG through regulatory requirements, including the Kyoto Protocol,  DBRS views this risk and its 
associated cost as growing  over time. Integrateds also face environmental risks from  their  downstream 
operations, especially in refining. DBRS also examines the impact of site reclamation and asset retirement 
obligations.

QUALITATIVE  AND QUANTITATIVE  FACTORS
Qualitative 
Factors
There are many qualitative factors that DBRS considers  in evaluating  quantitative findings and in assess- 
ing the  company’s  current  and  future  production and  cash  flow prospects.  These include:  (1) scale of 
operations, (2) production profile and  product mix, (3) company  expertise,  (4) reserves profile, quality 
and booking  practices,  (5) geographic  location,  infrastructure and market  access, and (6) integration.

To reflect more accurately the ongoing earnings power and comparability of peer group companies, DBRS 
also  takes  into  consideration the  potential impact  of accounting variations, and  non-recurring events, 
which include: (1) full cost vs. successful efforts accounting, (2) inventory accounting (FIFO versus LIFO), 
(3) tax issues, (4) non-recurring charges/gains,  and (5) ceiling test and asset impairment writedowns.
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Quantitative  Factors

Selected Key Operating Statistics Selected Key Ratios

Total production Debt-to-total capital

% Oil, condensate & NGL to total/% oil sands to total Debt-to-cash flow 

EBITDA/EBIT netback Gross interest coverage 

Production and operating costs EBITDA/EBIT interest coverage 

Proved reserves Fixed charges coverage

% Oil, condensate & NGL to total (Cash flow – dividends)/net capex

Proved undeveloped reserves/Total proved reserves Operating margin 

Annual production replaced Return on equity 

Proved reserve life index Return on capital 

Operating success and cost efficiencies Segment earnings 

Reserves replaced internally

Finding & development (F&D) cost

Reserve replacement cost

Reserve recycle ratio

Downstream Selected Key Operating Statistics

Refined product sales 

Refined throughput 

Refined capacity utilized

Refining/marketing margins
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