Regnskap etter 3. kvartal 2014
22. oktober 2014

Scana Industrier ASA 3. kvartal 2014:
EBITDA kraftig forbedret, men fortsatt utfordringer;
•
•
•
•
•
•
•

Omsetning 371 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 388 i 3. kvartal 2013
EBITDA 10 mill kr i tredje kvartal 2014, mot -13 i 3. kvartal 2013
EBITDA er forbedret med 65 mill kr hittil i 2014 sammenlignet med Q3-2013
Ordreinngang i tredje kvartal er under konsernets forventninger
Kostnadsreduksjonene får gradvis effekt og underliggende drift er forbedret
Fremlagte tall er delvis preget av ekstraordinære inntekter og -kostnader
Høye påløpte kostnader i forbindelse med pågående prosesser i konsernet

Nøkkeltall

•
•

Tallene er omarbeidet for tidligere perioder etter omstrukturering av forretningsområdene
Energy og Offshore.
Kostnader relatert til nedbemanning og omstilling påvirker driftsresultatet.

Ordreboken i forretningsområdet Other er påvirket av endring til service utførelse i Scana Steel Søderfors samt
nedlegging av støpt prosjekt linje I Scana Steel Stavanger.
Ordreboken er ellers preget av manglende langsiktige prosjektordre i Scana Energy samtidig som kontrakten
med Ecovix i Brasil næmer seg ferdigstillelse.

Scana Energy
•
•
•

•

Fortsatt svakt marked innen viktige segmenter for forretningsområdet
Samlokalisering av Scana Machining i Kristinehamn er gjennomført.
Ordrereserven er lav og preget av stor omløpshastighet i lavforedlede
produkter.
Tiltak er iverksatt for å øke salget innenfor olje og gass, energi og marine.
Målet er økt omsetning og bedret produkt mix for å optimalisere Energy sitt
produksjonsledd.

Scana Propulsion
•
•
•
•

•

Viktig internasjonal kontrakt vunnet innen offshore segmentet i perioden.
Forretningsområdet er avhengig av å inngå nysalgskontrakter i løpet av Q4 for å
opprettholde dagens aktivitetsnivå.
Kostnadsreduserende tiltak som er under gjennomføring gir effekt i 4. kvartal.
Tiltak igangsatt for prosessforbedringer innen design, innkjøp og
prosjektgjennomføring.
Service enhetene innen Propulsion er samlet under felles ledelse.

Scana Offshore
•
•
•
•

EBITDA er forbedret med 31 mill kr hittil i 2014 sammenlignet med samme
periode i 2013.
Offloading kontrakten med Ecovix 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
•

•
•

•

Scana Property består av selskapene; Scana Eiendom Jørpeland AS, Scana Eiendom
SSA AS, Scana Property AB og Fjorbris AS (51%)
Flere mindre eiendommer er solgt i løpet av tredje kvartal
Scana Property arbeider videre med verdiutvikling av eiendomsmassen gjennom
regulerings planer for fremtidig anvendelse av driftsuavhengige eiendeler

Fjordbris som foreslått regulert

•

Eiendom i Volda

•

Eiendommer i Karlskoga

Scana Other Business
•
•

•

•
•

Rapporteringen omfatter Scana Steel Stavanger AS, Scana Steel Söderfors AB og
Scana Steel Booforge AB.
EBITDA er forbedret med 20 mill kr hittil i år sammenlignet med samme periode i
2013.
Driftshavari i smi-pressen i Scana Steel Söderfors medførte forlenget driftsstans
knyttet til sommervedlikehold og ekstraordinære utgifter. Forsikringsoppgjør knyttet
til havariet er uavklart.
Ramme kontrakt på valsede produkter vunnet i Scana Steel Søderfors med
internasjonal aktør.
Nedleggelse av støpt prosjektlinje under gjennomføring i Scana Steel Stavanger
og store nedbemanning gjennomført siden årsskiftet.

Salg av virksomhet
Salg av Scana sin 80 % eierandel i JV i Kina
Total transaksjonssum for Scana er MNOK 140 hvorav oppgjøret for aksjene er mottatt.
1. Tilbakebetalingsavtale av Scana’s interne finansiering av selskapet er knyttet til
milepæler gjennom 2014 og 2015. Scana har mottatt ca. MNOK 10 i første halvår 2014.
Ca. MNOK 64 gjenstår.
2. Scana har i tredje kvartal ikke mottatt betaling fra Leshan Scana Machinery i henhold til
avtalt betalingsplan av forfalt beløp ca 44 MNOK

Salg av Scana´s offshore service virksomhet
Det ble i 1 kvartal inngått avtale om salg av virksomhetene Scana Offshore Technology, Scana
Offshore Services (Houston), Scana Offshore Services Singapore og verksteddelen av Scana
Offshore Vestby til HitecVision
1. Closing gjennomført i andre kvartal og oppgjør er mottatt.
2. Arbeidskapital avregning gjenstår sammen med garanti avsetning i 2015.

Rentebærende gjeld & Likviditet
-

Det er totalt nedbetalt 116 MNOK i rentebærende gjeld i 2014
Netto rentebærende gjeld utgjør 350 MNOK etter tredje kvartal
Stor andel av differanse mellom netto rentebærende gjeld og brutto gjeld relaterer seg til
båndlagte proveny av bankene tilsvarende ca 51MNOK
Tiltak for å drive inn utestående ca 44 MNOK pågår i Kina
Konsernet er i dialog med banksyndikatet for å fremforhandle ny fremtidig struktur og forlenget
finansieringsavtale

Eierandel i andre selskap
•

Scana Korea Hydraulics (49%)
- Selskapet viser en god utvikling rettet mot FPSO og FLNG bygge prosjekter i Korea.
- Selskapets egenproduksjon er økende i løpende kontrakter gir god anvendelse av
egne produksjonsfasiliteter og ressurser.

•

Inpower (27%)
- Samarbeidsavtale mellom Scana Volda og Inpower forhandles i Q4

•

Tilknyttede selskap tas inn i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden.

•

Scana Korea Hydraulics.

Organisasjon og kapital struktur
•

Juridiske underkonsern er
etablert for Energy, Propulsion
og Property.

•

Noe gjenstående strukturelle
endringer i Scana Property i
forbindelse med driftsavhengige
eiendommer.

•

Arbeidet med å klargjøre
Scana’s fremtidige identitet og
kapitalstruktur pågår.

Utsiktene fremover
•
•
•
•
•
•
•

Scana vil fortsatt praktisere en forsiktig investeringspolicy.
Scana forventer effekt av gjennomførte kostnadsreduksjoner og intensivert
salgsinitiativer.
Markedet for fremdriftssystemer til spesialskip forventes konkurranseutsatt og
med større geografisk spredning
Markedet for smidde produkter forventes å fortsette med pressede priser. Scana
retter derfor innsatsen mot nisjepregede markeder med høy foredlingsgrad.
Scana Skarpenord forventes en fortsatt forsiktig positiv utvikling
Scana Offshore Vestby bearbeider prospekt i kommende halvår for å
opprettholde dagens aktivitetsnivå.
Scana vil arbeide videre for å redusere risiko i porteføljen ”Scana Other
Business”
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