Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014
Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere
produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter olje- og gass,
annen energi og marin virksomhet mot offshoreområdet. Scana leverer også service og forestår
reparasjon og vedlikehold for kunder innen samme markeder.
Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets
konkurransekraft. Scanas mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen
våre markedssegmenter. Scana har sin hovedvekt av kunder i Europa, Amerika og Sør-øst Asia.
Scana Industrier ASA har selskaper i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil
og Sør-Korea. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger.

Forbedringer men fortsatt utfordringer;
-

Omsetning 909 mill kr første halvår 2014, med EBITDA på 14 mill kr.
Omsetning 445 mill kr i andre kvartal 2014, med EBITDA på 6 mill kr.
Scana Energy og Scana Offshore viser en positiv utvikling første halvår og
leverer positiv EBITDA margin på hhv. 6% og 10%.
Avtale med HitecVision om salg av Scana Offshore Technology, Scana Offshore
Services og verksteddelen av Scana Offshore Vestby er sluttført i andre kvartal.
Store bemannings- og kostnadsreduksjoner er under gjennomføring.
Scana har i løpet av første halvår nedbetalt rentebærende gjeld med totalt 116
mill kr.
Intensiverte aktiviteter for økt markedspenetrering.

Resultat
Første halvår
Konsernets samlede omsetning ble 909 mill kr i første halvår 2014 mot 819 mill kr i
samme periode i 2013, en økning på 11 %. EBITDA ble 14 mill kr som tilsvarer en
EBITDA margin på 2 % mot -3% i tilsvarende periode i 2013. (-29 mill kr).
Ordreinngang i første halvår ble 655 mill kr. Ordrereserven ved utgangen av første
halvår 2014 var 682 mill kr korrigert for kanselleringer.
Netto finansposter var på -7 mill kr første halvår 2014, mot -21 mill kr første halvår
2013. Disse består hovedsakelig av agioposter med 12 mill kr og netto rentekostnader
med -14 mill kr, samt netto andre finansposter på -5 mill kr. Scana sikrer alle
vesentlige kontrakter i utenlandsk valuta. Midlertidige verdiendringer resultatføres mot
finansregnskapet ihht IFRS.
Beregnet skattekostnad første halvår er 0 mill kr. Fremførbare underskudd benyttes til
å redusere betalbar skatt.
Finansielle instrumenter verdsettes til virkelig verdi. Verdiendringer som tilfredsstiller
krav til sikringsbokføring føres mot totalresultatet. I første halvår har slike
instrumenter hatt positiv effekt som tilsvarer 6 mill kr.
Resultat pr. aksje ble -0,11 kr for første halvår 2014.

Andre kvartal
Konsernets samlede omsetning i andre kvartal 2014 ble 445 mill kr mot 406 mill kr i
samme periode 2013. Dette er en oppgang på 10 %. EBITDA ble 6 mill kr som tilsvarer
en EBITDA margin på 1 % mot -3 % i tilsvarende periode i 2013 (-13 mill kr).
Netto ordreinngang i andre kvartal ble 245 mill kr korrigert for kanselleringer.
Resultat pr. aksje ble 0,01 kr for andre kvartal.
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Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde -38 mill kr i første halvår,
hvorav -77 mill kr kan henføres til økt arbeidskapitalbinding. Netto kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter var 138 mill kr, hvorav salg av eierandel utgjør hoveddelen for
halvåret sett under ett. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er -77 mill kr. I
finansieringsaktiviteter er inkludert netto nedbetaling av rentebærende gjeld på 58 mill
kr og -19 mill kr i renter og andre finanskostnader. Netto kontantstrøm i første halvår
var etter dette 22 mill kr.
Konsernets samlede likviditetsbeholdning sett i sammenheng med selskapets
strategiske initiativ, vurderes som stram, men tilstrekkelig.

Balanse og kapitalforhold
Totalbalansen ved utgangen av første halvår 2014 var 1.388 mill kr, mot 1.538 mill kr
ved utgangen av 2013. Konsernets netto rentebærende gjeld utgjør 367 mill kr.
Bokført egenkapital på 403 mill kr tilsvarer 5,36 kr per aksje og 29 %
egenkapitalandel.
Konsernet har fremforhandlet waiver med banksyndikatet for andre kvartal.
Aksjekursutvikling
Scana-aksjens sluttnotering ved utgangen av andre kvartal var 1,64 kr. Ved utgangen
av 2013 var sluttnoteringen 1,91 kr.
Scanas beholdning av egne aksjer er 11 301. Scana har totalt 75 118 301 aksjer.
Scana har en Market Maker avtale for å fremme likviditet i aksjen og sikre oppføring på
hovedlisten Oslo Børs Match.

FORRETNINGSOMRÅDER
Scana Energy
Forretningsområdet omfatter selskapene Scana Steel Björneborg AB, Scana Subsea AB
og Scana Machining AB.
Første halvår
Driftsinntektene utgjør 304 mill kr i første halvår 2014, mot 282 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for første halvår er på 19 mill kr som tilsvarer 6 % EBITDA
margin mot 0 % i tilsvarende periode i 2013.
Andre kvartal
Driftsinntektene utgjør 150 mill kr i andre kvartal 2014, mot 136 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for andre kvartal er på 9 mill kr som tilsvarer 6% EBITDA
margin mot 2% i tilsvarende periode i 2013.
Ordre og marked
Forretningsområdets netto ordreinngang var 245 mill kr i første halvår. Ordrereserven
utgjør 276 mill kr mot 359 mill kr på samme tidspunkt i 2013. Forretningsområdets
netto ordreinngang var 130 mill kr i andre kvartal.
Det er fortsatt et svakt marked innen viktige segmenter for forretningsområdet, noe
som sammen med overkapasitet på produsentsiden gir pressede priser og svak
lønnsomhet.
Kostnadsreduksjoner gjennomført ved Scana Steel Björneborg begynner å gi
resultateffekt.
Kostnadsreduksjoner og samlokalisering for Scana Machining er under gjennomføring.
Etablering av felles organisasjon for Scana Energy er gjennomført.
Nye kunderelasjoner er etablert i Asia og på det amerikanske kontinent.

Scana Propulsion
Rapporteringen omfatter produksjonsvirksomhetene Scana Volda AS og Scana Mar-El
AS, samt service og salgskontorer i Polen, Singapore, Kina, Brasil og USA.
Første halvår
Driftsinntektene utgjør 167 mill kr i første halvår 2014, mot 193 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for første halvår er på -8 mill kr som tilsvarer -5 % EBITDA
margin, mot 4 % i tilsvarende periode i 2013.
Andre kvartal
Driftsinntektene utgjør 80 mill kr i andre kvartal 2014, mot 95 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for andre kvartal er på -1 mill kr som tilsvarer -2 % EBITDA
margin, mot 5 % i tilsvarende periode i 2013.
Ordre og marked
Ordreinngangen var 144 mill kr i første halvår. Ordrereserven utgjør 135 mill kr mot
131 mill kr på samme tidspunkt i 2013. Forretningsområdets netto ordreinngang var
51 mill kr i andre kvartal. Det er i andre kvartal fremforhandlet kontrakt på 38 MNOK
som er signert og børsmeldt i tredje kvartal og som i forhold til ordreinngang
rapporteres i 3 kvartal.

Nedbemanning og kostnadsreduksjoner som forventes å gi årlige besparelser på 24
mill kr er under gjennomføring i Scana Volda.
Ytterligere kostnadsreduksjoner er besluttet og vil bli gjennomført i Scana Zamech.
Scana Volda har levert første CRP-system. Sjø-tester viser gode resultater knyttet til
drivstofføkonomi og operasjonalitet.

Scana Offshore
Rapporteringen omfatter selskapene Scana Offshore Vestby AS og Scana Skarpenord
AS.
Første halvår
Driftsinntektene utgjør 140 mill kr i første halvår 2014, mot 76 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for første halvår er på 14 mill kr som tilsvarer en EBITDA
margin på 10 % mot -15 % i tilsvarende periode i 2013.
Andre kvartal
Driftsinntektene for forretningsområdet utgjør 76 mill kr i andre kvartal 2013, mot 36 i
tilsvarende periode i 2013. EBITDA for andre kvartal er på 10 mill kr som tilsvarer 13
% EBITDA margin mot -19 % i tilsvarende periode i 2013.
Ordre og marked
Ordreinngangen var -13 mill kr i første halvår som følge av kansellering. Ordrereserven
utgjør 177 mill mot 324 mill kr på samme tidspunkt i 2013.
Scana Industrier ASA meldte januar 2011 at datterselskapet Scana Offshore Vestby
hadde inngått kontrakt med Ecovix på leveranse av offloading stasjoner til Tupi og
Guara feltet i Brasil.
Opprinnelig kontraktsverdi var ca 350 mill kr og bestod av leveranser av hydrauliske /
mekaniske losse systemer og slanger på 8 FPSO’er. Kunde og operatør har etter
kontraktsinngåelse endret fremdriftsplan for prosjektet. Endringen gjør det
hensiktsmessig å utsette produksjon av slanger, da slangene har begrenset holdbarhet.
Slangene for resterende fartøysystemer ble derfor kansellert av kunden i 2 kvartal. Ny
total kontraktsverdi etter kanselleringen er ca 270 mill kr. Gjenværende leveranser
knyttet til kontrakten forventes sluttført innen utgangen av 2014.
Forhandlingene knyttet til kanselleringen har også gitt endringer i kontrakts betingelser
som totalt sett forbedrer Scana´s prosjektrisiko og prosjektmargin. Regnskapsmessig
effekt er innarbeidet i regnskapet for 2 kvartal.
Scana Offshore Vestby signerte i andre kvartal kontrakt med Teekay på leveranse av et
lossesystem til Gina Krog prosjektet.
Scana Skarpenord leverer i løpet av første halvår en omsetning nært opp til budsjett og
positiv driftsmargin. Selskapet har vist positiv ordreinngang i forhold til markeder i Kina
og Sør-Korea siste kvartal.

Scana Property
Første halvår

Driftsinntektene utgjør 21 mill kr i første halvår 2014, mot 18 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for første halvår er på 15 mill kr mot 13 mill kr i tilsvarende
periode i 2013.
Andre kvartal
Driftsinntektene utgjør 4 mill kr i andre kvartal 2014, mot 14 mill i tilsvarende periode i
2013. EBITDA for andre kvartal er på 1 mill kr mot 11 mill kr i tilsvarende periode i
2013.
Scana Property har i løpet av første halvår solgt flere mindre eiendommer. Arbeidet
med ”Fjordbris konseptet” går i henhold til plan. Scana Property vurderer fortløpende
diverse eiendommer for salg.

Øvrige selskap
Rapporteringen omfatter hovedsakelig virksomhetene Scana Steel Stavanger AS,
Scana Steel Söderfors AB og Scana Steel Booforge AB.
Første halvår
Driftsinntektene utgjør 326 mill kr i første halvår 2014, mot 316 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for første halvår er på 0 mill kr som tilsvarer 0 % EBITDA
margin mot -6 % i tilsvarende periode i 2013 (-18 mill kr)
Andre kvartal
Driftsinntektene utgjør 157 mill kr i andre kvartal 2014, mot 157 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for andre kvartal er på 1 mill kr som tilsvarer 1 % EBITDA
margin mot -8 % i tilsvarende periode i 2013 (-13 mill kr).
Ordre og marked
Ordreinngangen var 278 mill kr i første halvår. Ordrereserven utgjør 94 mill kr mot 181
mill kr på samme tidspunkt i 2013. Forretningsområdets netto ordreinngang var 122
mill kr i andre kvartal.
Det er i løpet av første halvår gjennomført store nedbemanninger i Scana Steel
Stavanger. Det ble i andre kvartal besluttet nedleggelse av støpt linje. Gjennomføring
av dette vedtaket gjøres i andre halvår.
Scana Steel Söderfors fremforhandlet i andre kvartal en kontrakt med SSAB som er
signert i tredje kvartal. Kontrakten er viktig for økt kapasitetsutnyttelse og forbedret
lønnsomhet.
Scana Steel Booforge leverer i første halvår omsetning og margin i overkant av
budsjett.

Utsikter
Hovedfokus for Scana i 2014 er å gjenskape lønnsomhet innen forretningsområdene. I
tillegg vil Scana videreføre prosjektene for strategisk utvikling av konsernet, samt
videre arbeid for realisering av eiendomsverdier og aktiva som ikke er definert som
kjernevirksomhet.
Konsernet vil fortsatt praktisere en forsiktig investeringspolicy og forventer forbedret
kontantstrøm fra regulær drift som vil stabilisere likviditetssituasjonen og muliggjøre
sterkere fokus på verdiskapende aktiviteter.

Konsernet er i dialog med banksyndikatet for å fremforhandle justerte vilkår for
covenants og adragsstruktur.
Scana arbeider videre med en revidert strategisk plattform for gjenværende Offshore
selskap i 2014. Markedet innen produksjon av fremdriftssystemer for spesialskip
forventes en forsiktig bedring. Markedet for smidde produkter forventes å fortsette
med pressede priser. Scana søker derfor mot nisjepregede markeder med høy
foredlingsgrad.
Omlegging av produksjon til mer avanserte og komplette produkter og komponenter til
markedet (inkludert olje- og gass) er i god utvikling gjennom nye
organisasjonsplattformer i Scana Energy og Scana Propulsion. Det forventes at Scana’s
markedsposisjon og inntjeningsevne bedres gjennom pågående initiativ i de respektive
forretningsområdene. Tiltak for ytterligere å styrke selskapenes markedsposisjon er
under gjennomføring.
Det er styrets oppfatning at selskapets likviditetssituasjon fremdeles er utfordrende og
det arbeides derfor mot en fremtidig langsiktig finansiering. Selskapets styre og ledelse
jobber målbevisst med kostnadsbesparende tiltak som skal sette Scana i stand til å
levere lønnsom drift.

Stavanger, 13. august 2014
Styret og Konsernsjef
Scana Industrier ASA

