Kvartalsrapport 3. kvartal 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.

EBITDA kraftig forbedret men fortsatt utfordringer;
-

Omsetning 371 mill kr i tredje kvartal 2014, med EBITDA på 10 mill kr.
Scana Offshore viser fortsatt en positiv utvikling og leverer positiv EBITDA
margin på 7% i tredje kvartal.
EBITDA er forbedret med 65 mill kr hittil i år sammenlignet med samme periode
i 2013
Ordreinngang i tredje kvartal er under selskapets forventninger
Kostnadsreduksjonene får gradvis effekt og underliggende drift er forbedret
Fremlagte tall er delvis preget av ekstraordinære inntekter og -kostnader

Resultat
Konsernets samlede omsetning i tredje kvartal 2014 ble 371 mill kr mot 388 mill kr i
samme periode 2013. Dette er en nedgang på 4 %. EBITDA ble 10 mill kr som tilsvarer
en EBITDA margin på 3 % mot -3 % i tilsvarende periode i 2013 (-13 mill kr). I
forbindelse med pågående prosesser har konsernet høye påløpte kostnader som
belaster resultatet direkte.
Ordreinngang i tredje kvartal ble 315 mill kr. Ordrereserven ved utgangen av tredje
kvartal 2014 var 595 mill kr (korrigert for kanselleringer i andre kvartal).
Netto finansposter var på -6 mill kr tredje kvartal 2014, mot -14 mill kr tredje kvartal
2013. Disse består hovedsakelig av agioposter med 3 mill kr og netto rentekostnader
med -6 mill kr, samt netto andre finansposter på -3 mill kr. Scana sikrer alle vesentlige
kontrakter i utenlandsk valuta. Midlertidige verdiendringer resultatføres mot
finansregnskapet ihht IFRS.
Beregnet skattekostnad tredje kvartal er -7 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 tredje kvartal har slike
instrumenter hatt positiv effekt som tilsvarer 6 mill kr.
Resultat pr. aksje ble -0,10 kr for tredje kvartal.

Utvikling nøkkeltall;
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Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 18 mill kr i tredje kvartal,
hvorav 25 mill kr kan henføres til endring i arbeidskapitalbinding. Netto kontantstrøm
fra investeringsaktiviteter var -5 mill kr. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
er -6 mill kr. I finansieringsaktiviteter utgjør renter -6 mill kr. Netto kontantstrøm i
tredje kvartal var etter dette 6 mill kr.
Konsernets samlede likviditetsbeholdning sett i sammenheng med selskapets
strategiske initiativ, vurderes som stram.

Balanse og kapitalforhold
Totalbalansen ved utgangen av tredje kvartal 2014 var 1.291 mill kr, mot 1.538 mill kr
ved utgangen av 2013. Konsernets netto rentebærende gjeld utgjør 350 mill kr.
Bokført egenkapital på 392 mill kr tilsvarer 5,22 kr per aksje og 30 %
egenkapitalandel.
Konsernet har mottatt waiver for tredje kvartal. Waiver, likviditetsrisiko og fortsatt drift
er beskrevet i Note 8 og 9.
Aksjekursutvikling
Scana-aksjens sluttnotering ved utgangen av tredje kvartal var 1,31 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.
Tredje kvartal
Driftsinntektene utgjør 131 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 134 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for tredje kvartal er på 0 mill kr som tilsvarer 0% EBITDA
margin mot 2% i tilsvarende periode i 2013.
EBITDA hittil i år er forbedret med 16 mill kr sammenlignet med samme periode i
2013.
Ordre og marked
Forretningsområdets netto ordreinngang var 95 mill kr i tredje kvartal. Ordrereserven
utgjør 225 mill kr mot 355 mill kr på samme tidspunkt i 2013.
Ordrereserven er lav og preget av stor omløpshastighet. Det er igangsatt tiltak for å
øke salget innenfor olje & gass samt energi og marine.
Det er fortsatt et svakt marked innen viktige segmenter for forretningsområdet, noe
som sammen med overkapasitet på produsentsiden gir pressede priser og svak
lønnsomhet.
Organisatorisk utforming av Scana Energy for bedret lønnsomhet og kapabilitet
videreføres i 4 kvartal.
Samling av Scana Machining til en lokasjon er gjennomført i 3 kvartal.

Scana Propulsion
Rapporteringen omfatter produksjonsvirksomhetene Scana Volda AS og Scana Mar-El
AS, samt service og salgskontorer i Polen, Singapore, Kina, Brasil og USA.
Tredje kvartal
Driftsinntektene utgjør 81 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 82 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for tredje kvartal er på 2 mill kr som tilsvarer 2 % EBITDA
margin, mot -2 % i tilsvarende periode i 2013.
Ordre og marked
Ordreinngangen var 79 mill kr i tredje kvartal. Ordrereserven utgjør 133 mill kr mot
147 mill kr på samme tidspunkt i 2013.
Forretningsområdet er avhengig av å inngå nysalgskontrakter i løpet av Q4 for å
opprettholde dagens aktivitetsnivå.
Viktig internasjonal kontrakt vunnet innen offshore segmentet i perioden.
Kostnadsreduserende tiltak som er under gjennomføring gir effekt i 4. kvartal.

Scana Offshore
Rapporteringen omfatter selskapene Scana Offshore Vestby AS og Scana Skarpenord
AS.
Driftsinntektene for forretningsområdet utgjør 65 mill kr i tredje kvartal 2013, mot 48 i
tilsvarende periode i 2013. EBITDA for tredje kvartal er på 6 mill kr som tilsvarer 9 %
EBITDA margin mot 1 % i tilsvarende periode i 2013.
EBITDA er forbedret med 31 mill kr hittil i år sammenlignet med samme periode i
2013.
Ordre og marked
Ordreinngangen var 29 mill kr i tredje kvartal. Ordrereserven utgjør 134 mill mot 296
mill kr på samme tidspunkt i 2013.
Offloading kontrakten i Brasil vil være tilnærmet sluttført innen utgangen av 2014.
Nedskrivning av varelager med 10 mill kr i forbindelse med skraping av utstyr tilknyttet
FPSOcean er gjennomført og belaster EBITDA med samme beløp.
God ordreinngang for Scana Skarpenord hittil i 2014.

Scana Property
Driftsinntektene utgjør 17 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 4 mill i tilsvarende periode i
2013. EBITDA for tredje kvartal er på 15 mill kr mot 1 mill kr i tilsvarende periode i
2013.
Scana Property har i tredje kvartal solgt flere mindre næringseiendommer.
Regnskapsmessig effekt er 13 mill kr.
Endelig godkjenning av sentrumsplan Jørpeland inkludert ”leilighetsprosjektet
Fjordbris” og stålverksområdet er forventet gjennomført i løpet av første halvår 2015.

Øvrige selskap
Rapporteringen omfatter hovedsakelig virksomhetene Scana Steel Stavanger AS,
Scana Steel Söderfors AB og Scana Steel Booforge AB.
Driftsinntektene utgjør 100 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 147 mill kr i tilsvarende
periode i 2013. EBITDA for tredje kvartal er på -6 mill kr som tilsvarer -6 % EBITDA
margin mot -5 % i tilsvarende periode i 2013 (-8 mill kr).
EBITDA er forbedret med 20 mill kr hittil i år sammenlignet med samme periode i
2013.
Ordre og marked
Ordreinngangen var 111 mill kr i tredje kvartal. Ordrereserven utgjør 103 mill kr mot
169 mill kr på samme tidspunkt i 2013. Nedgang i ordrereserve for forretningsområdet
er forventet og reflekterer de omstillinger som er gjennomført ved Scana Steel
Stavanger.

Driftshavari i smi-pressen i Scana Steel Söderfors medførte forlenget driftsstans
knyttet til sommervedlikehold og ekstraordinære utgifter. Forsikringsoppgjør knyttet til
havariet er uavklart.
Nedleggelse av støpt prosjektlinje besluttet og under gjennomføring i Scana Steel
Stavanger.
Strukturelle prosesser samt evaluering av portefølje vurderes fortløpende innen
forretningsområdet.
Scana har i tredje kvartal 2014 ikke mottatt betaling på ca 44 mill kr fra Leshan Scana
Machinery i henhold til avtalt betalingsplan.

Utsikter
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 en forlengelse av finansieringsavtalen med justerte vilkår.
Markedet for Energys produkter forventes fortsatt preget av pressede priser. Scana
søker derfor mot nisjepregede deler av markedet med høy foredlingsgrad.
Innen markedet for fremdriftssystemer forventer vi en forsiktig bedring men med
større geografisk spredning i markedet enn tidligere. Propulsions servicevirksomhet
forventes å være stabil i tiden fremover.
Scana Skarpenord har gjennom siste året hatt en forsiktig positiv utvikling. Det
forventes at denne trenden vil fortsette i forhold til nye prosjekt i Korea og Kina.
Samtidig vil selskapet i sterkere grad retter seg inn mot olje og gass.
Scana Offshore Vestby posisjonerer seg mot nødvendige kontrakter kommende kvartal
for å opprettholde dagens aktivitetsnivå i 2015.
Det forventes at Scana’s inntjeningsevne bedres gjennom pågående kostnads initiativ
innen de respektive forretningsområdene. Tiltak for ytterligere å styrke selskapenes
markedsposisjon er under gjennomføring.
Det er styrets oppfatning at selskapets likviditetssituasjon fremdeles er krevende. Det
jobbes aktivt mot en fremtidig langsiktig finansiering, noe som vurderes som kritisk for
konsernet.
Selskapets styre og ledelse jobber målbevisst med produktivitet og
kostnadsbesparende tiltak som skal sette Scana i stand til å levere lønnsom drift.

Stavanger, 22. oktober 2014
Styret og Konsernsjef
Scana Industrier ASA

