Årsberetning
2017

Styret
NEW SUBSEA TECHNOLOGY AS Professor Olav Hanssensvei 7A, 4022 Stavanger

Contents
Hilsen fra CEO ......................................................................................................................................... 2
Virksomhetens art og lokasjon ............................................................................................................... 3
Høydepunkt fra 2017 .............................................................................................................................. 4
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat ...................................................................................... 5
Viktige finansielle parameter .................................................................................................................. 6
Forskning og Utviklingsaktiviteter .......................................................................................................... 7
Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering ............................................................................................. 8
Ytre Miljø................................................................................................................................................. 8
Fremtidsutsikter ...................................................................................................................................... 9
Disponering av resultat ......................................................................................................................... 10
Redegjørelse for Årsregnskap ............................................................................................................... 10

1

Hilsen fra CEO
New Subsea Technology startet opp høsten 2016
med fokus på å etablere et fundament for
bærekraftig og profesjonell drift og fremtidig vekst i
en industri preget av stor konkurranse.
Vi mener vi kan gjøre en forskjell med vår unike og
dype forståelse for kundens og industriens behov for
høyere kostnadseffektivitet. Vi bidrar med gode
ideer og innovasjon basert på lang industri erfaring,
som gir betydelige besparelser for kunden.
New Subsea Technology leverer totale, integrerte teknologiløsninger med fokus
på forenkling, integrering og implementering av siste ROV intervensjonsteknologi
som bidrar til å flytte brønnkonstruksjon og service aktiviteter fra rigg til båt.
I løpet av første driftsår har NST sikret intellektuelle rettigheter til våre
innovasjoner, demonstrert kommersielle fordeler ved våre systemer for kunden,
utviklet tette bånd med strategiske partnere, sikret første kommersielle salg og
startet utviklingen av vårt integrerte bore og produksjonssystem sammen med
OMV og Aker BP. NST har tatt steget fra oppstartsselskap til et selskap som
effektivt kombinerer innovasjon og prosjektleveranse, og vil i 2018 i tillegg utvikle
markedsføring og salgsorganisasjon for å tilrettelegge for kommersialisering av
produktlinjene.
New Subsea Technology fikk et resultat etter skatt for første driftsår på 1,4
millioner NOK med salgsinntekter på 4,3 millioner NOK. Driften er basert på
prosjektfinansiert vekst med fleksibel kostnadsbase. God soliditet og likviditet vil
ligge til grunn for fremtidig vekst. I slutten av 2017 har selskapet tegnet
kontrakter for over 12 millioner NOK for levering i 2018.
New Subsea Technology leverte over 5 årsverk I første driftsår, og sysselsetter
totalt 12 årsverk i første kvartal 2018. NST har lagt et godt grunnlag for videre
vekst og trygge arbeidsplasser for vår viktigste ressurs, våre ansatte.
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Virksomhetens art og lokasjon
New Subsea Technology (NST) sin visjon er å bli en ledende aktør innen
fremtidens subsea-løsninger, og har på kort tid fått fotfeste som en integrator og
leverandør av innovativ og banebrytende havbunnsteknologi. NST sine produkter
er spesielt utviklet med tanke på å drive frem nye og mer kostnadseffektive
standarder for fremtidens undervannsbrønner og tilhørende infrastruktur.
Kundestudier viser at selskapets teknologier kan bidra til å forbedre
lønnsomheten ved eksisterende felt gjennom økt utvinningsgrad, samt være
utløsende for nye feltutbygginger. Ved å utfordre konvensjonelle metoder for
installasjon og ressursdisponering er selskapet også med på å redusere
klimautslipp og påvirkninger på ytre miljø

Selskapet har ved utgangen av året sin forretningsadresse og hovedsete i
Stavanger, med nær tilknytning til industrien og viktige samarbeidspartnere.

3

Høydepunkt fra 2017
Første kommersielle salg, letesystem
(IDS) bestilt av Aker BP for levering i
2018.
5 årig rammeavtale signert med Aker
BP.
Sikret del-finansiering og grunnlag
for oppstart av utviklingsprosjekt for
Integrert bore og produksjonssystem

Signerte avtaler for 12 millioner
første driftsår.

Selskap utviklet fra oppstartsselskap
til innovasjon- og prosjekt selskap
med fullt etablerte styringssystem.

5 årsverk levert første driftsår, vekst
til 12 årsverk første kvartal 2018.

Solid drift med overskudd første
driftsår.
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Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
2017 var selskapets første fulle driftsår. Målrettet salgsarbeid og fokus på en lav
og fleksibel kostnadsbase ga et solid årsresultat før skatt på kr 1.836.214.
Driftsinntektene på kr 4.319.529 stammer i hovedsak fra kommersielle salg av
selskapets produkter og tjenester. Det har gjennom året også vært lagt ned en
betydelig egeninnsats fra selskapets eiere som i stor grad har vært utløsende for
selskapets inntjeningsevne. Egeninnsatsen er ikke resultatført og således en av
faktorene som bidrar til det solide overskuddet i første driftsår.
Selskapet har hatt sterk fokus på likviditetsstyring og har gjennom året
opparbeidet seg en positiv arbeidskapital. Ved årsslutt er selskapets
bankinnskudd på 6,1 millioner. Da deler av kontraktsverdiene ved inngangen til
2018 er forskuddsbetalt vises tilhørende leveringsforpliktelse på 5,8 millioner
som kortsiktig gjeld i balansen.
Selskapet har videre hatt fokus på å sikre verdiene av sine immaterielle
rettigheter. Totale eiendeler for 2017 knyttet til selskapets teknologier beløper
seg til kr. 1.238.237.
Prosjektet med utvikling av det Integrerte bore og produksjonssystemet ble
påbegynt i 2017 og vil være et av selskapets viktigste fokusområder de neste
årene. Utviklingsavtalene med Aker BP og OMV er sentrale for sikre fremdrift og
finansiering av prosjektet. For å minimere risiko har NST etablert fleksibilitet i alle
forpliktelser, og har således ingen langsiktige forpliktelser av vesentlig karakter.
Det har gjennom året vært jobbet med å bygge opp en portefølje av kommersielle
leveranser for å styrke den finansielle posisjonen til selskapet parallelt med
arbeidet med å ta ny teknologi til markedet. Blant selskapets kommersielle
produkter vil IDS letesystem nå tilbys til et globalt marked.
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Viktige finansielle parameter
Omsetning

Resultat

I NOK
tusen

I NOK
tusen

4,319

1,847
0
2016

2017

-43
2016

2017

2017

2016

Resultat
Omsetning
Driftsresultat
Finansposter
Resultat før skatt
Resultat etter skatt

4.319
1.847
-11
1.836
1.399

0
-43

Soliditet
Egenkapital
Egenkapital grad

1.390
15%

-19
-

Likviditet
Kontanter og ekv.

6.136

281

-43
-43

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og
gjeld, finansielle stilling og resultat.
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Forskning og Utviklingsaktiviteter

New Subsea Technology driver utvikling av egen teknologi og fører en aktiv
patenterings strategi.
IDS (Integrated Drilling System) og IDPS (Integrated Drilling and Production
System), som er kjerne-teknologien til NST, kan begge bli montert på land og
pre-installeres på lokasjon før brønnen bores. Teknologiene tillater full,
konvensjonell brønnkonstruksjon gjennom systemet.
Produksjonssystemet kan bli koblet opp til produksjonsfasilitetene før
brønnen bores, og kan betydelig akselerere produksjonsstart av brønner samt
redusere brønnkostnader med opptil 50%.
NST mener at IDPS og IDS egner seg særdeles bra som plattform for fremtidige
kostnadseffektive subsea brønnløsninger og fremtidens elektriske og
fjernopererte produksjonssystem
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Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Selskapet sysselsatte i 2017 totalt 5 årsverk, men har gjennom høsten styrket
teamet ved å knytte til seg utvalgte resurser med både teknisk og kommersiell
kjernekompetanse. I første kvartal 2018 sysselsetter selskapet totalt 12 årsverk,
et nivå som forventes å stige noe mot slutten av 2018. Selskapet har en
overrepresentasjon av menn og ledelsen vil aktivt jobbe med å forbedre
kvinneandelen i selskapet.
Som et ledd ISO 14001 sertifiseringsprosessen har det blitt utarbeidet HMS
retningslinjer, samt prosedyrer og rutiner for generell styring og administrasjon
av selskapet, deriblant også retningslinjer som skal sikre gode arbeidsvilkår for
den enkelte ansatte.

Ytre Miljø
NST har i samarbeid med sine leverandører jobbet aktivt for å sikre en forsvarlig
og sikker produktleveranse. Letesystemet (IDS) er først planlagt for produksjon i
starten av 2018, men også da forventes påvirkninger på det ytremiljø å være
«normale» for denne typen aktivitet. NST vil i 2018 gjennomføre en kartlegging
av miljøforbedringer som IDS og IDPS bringer i form av reduserte utslipp til
miljøet.
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Fremtidsutsikter
Utviklings og salgsavtalene som NST har sikret seg danner et godt grunnlag for et
høyt aktivitetsnivå i første halvår 2018. Selskapet vil i løpet av våren ferdigstille
produktleveransen av letesystemet, samt sikre at fremdriften på utviklingen av
produksjonssystemet er på plan mot neste prosjekt milepæl. Dette
utviklingsprosjektet vil da gå inn i neste fase og det forventes et økt aktivitetsnivå
andre halvår 2018. I tillegg planlegges det for flere kommersielle salg av
selskapets letesystem, samt økt prosjekt aktivitet, noe som vil kunne bidra til
ytterligere aktivitet og inntjening allerede fra sen høsten 2018.
Selskapet jobber aktivt med in-organiske og organiske vekstmuligheter.
Som en naturlig del av utviklingen planlegges også å hente inn 40 millioner kroner
i en rettet emisjon. Emisjonen skal sikre del-finansiering av selskapsutviklingen,
samt bære selskapets egenandel av pågående utviklingsprosjekt.
Generelt kan det også bemerkes at aktivitetsnivået i næringen er merkbart
bedret og framtidsutsiktene for industrien er positive. Selskapet er godt rustet til
å kunne dra fordeler av en periode med økt aktivitet og vekst.
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Disponering av resultat
Styret foreslår å disponere selskapets overskudd kr 1.399.395 til å tjene
selskapets fremtidige interesser, og således tilføre dette til selskapets
egenkapital. Selskapets egenkapital vil etter denne disponeringen utgjøre ca. 15%
av den totale balansen.

Redegjørelse for Årsregnskap
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling
og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter
regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved
bedømmelse av regnskapet.
Med den utvikling vi er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til
rette for videre drift og utvikling.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt
drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av
regnskapet.
Stavanger den 03. April 2018
Styret i New Subsea Technology AS
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Sigbjørn Madsen
Styremedlem
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