
 

 
Rapport för tertial 2 2016 

 

Tertial 2: 

• Nettoomsättningen är 179 Mkr (224) 
• Bruttovinsten uppgick till 29 Mkr (37) 
• Rörelseresultatet (EBIT) -3 Mkr (0) 
• Resultat efter finansiella poster är -7 Mkr (-5) 

Jämförelsesiffrorna är för samma period 2015.  

Sammanfattning för tertial 2 2016 samt för 2015 
 

maj - aug jan - apr maj - aug jan - aug jan - aug Helår
2016 2016 2015 2016 2015 2015

Omsättning/bidrag 179 189 224 368 472 697
Kemikalier 100 102 144 202 297 416
Biodrivmedel 70 78 74 148 162 258
Bioraffinaderiteknologi 10 9 6 19 13 23

Bruttovinst 29 20 37 49 80 126

Tota la  fasta  kostnader -30 -30 -35 -59 -68 -103
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 0 -10 3 -10 12 23

Avskrivningar -3 -3 -2 -6 -5 -7
Rörelseresultat (EBIT) -3 -13 0 -16 8 16
Finansnetto -4 -5 -5 -9 -12 -18
Resultat efter finansiella poster -7 -18 -5 -25 -4 -2  

Koncernchefens kommentarer för maj till augusti 2016 
 
Efterfrågan på koncernens kemikalier och biodrivmedelsprodukter har varit lägre än föregående 
tertial och motsvarande tertial 2015. Omsättningen under perioden uppgick till 179 Mkr (224). 
Minskad omsättning beror framförallt på lägre volym och priser för företagets kemiprodukter till 
följd av det låga etenpriset som är kopplat till det låga oljepriset samt en krympande marknad för 
ED95. Oljepriset har ökat under 2016 men är under nivån för 2015. Volymer av 
biodrivmedelsprodukter har minskat till följd av det låga oljepriset och ytterligare konkurrens från 
andra biodrivmedel. Fasta kostnader är lägre än motsvarande period 2015. Rörelseresultatet för 
koncernen har som följd försvagats mot föregående år och uppgår till -3 Mkr (0). Resultat efter 
finansiella poster blev -7 Mkr (-5).  
 



 

Rapport per produktområde 

Kemikalier 
Fabriken i Örnsköldsvik producerar acetaldehyd och etylacetat. Det finns även möjlighet att 
producera ättiksyra. Produktion av acetaldehyd har varit på en stabil men på en fortsatt låg nivå till 
följd av det låga fossilbaserade eten-priset.  
 
EA produktion har varit stoppad sedan april och återstartades efter det årliga UH-stoppet i 
september.  

Produktområdet omfattar även förädling av etanol till olika tekniska applikationer, som t.ex. 
spolarvätska, läkemedelsprodukter och värmebärare i jordvärmesystem.  
 
SEKABs kemikalier omsatte 100 Mkr (144).  

 

Biodrivmedel 
SEKAB säljer ED95 (95% etanol, 5% tänd-förbättrare) för anpassade dieselmotorer och etanol för 
låginblandning i bensin. Försäljning av ED95 styrs fundamentalt av tillväxten i antalet anpassade 
fordon i drift. Låginblandningsförsäljningen är uteslutande cellulosa etanol som ger en extra premie 
på försäljnings-priset och produkten har en växande efterfrågan. Priset på etanol för låginblandning 
styrs fundamentalt av politiska beslut och hur enskilda länder implementerar EU’s 
biodrivmedelsdirektiv.  

Omsättningen för biodrivmedel uppgick till 70 Mkr (74).  

 

Bioraffinaderiteknologi 
SEKAB E-Technology bedriver avancerad processutveckling för omvandling av biomassa till 
kemikalier, etanol, biogas och energi. Bolagets teknologi (CelluAPP®) har, förutom ovan beskrivna 
applikation, även visat sig tillämpbar för att öka kapaciteten i biogasanläggningar.  Intresset för 
licensiering av dessa tekniker ökar markant.  

SEKAB E-Technology har under året fortsatt att fokusera på leveranserna i de pågående projekten, 
samt aktiviteter som fokuserat på att öka möjligheterna för en kommersialisering av teknologin, 
CelluAPP®. Under hösten har ett informationspaket skickats till en kund som har långtgående planer 
att bygga en 30.000 m3 etanolanläggning. Kunden har efter en screening process valt E-Tech och vår 
CelluAPP® teknologi som leverantör av 2G-teknik för deras bio-raffinaderi investering. E-Tech har 
även under hösten arbetat med att hitta finansiering för produktutvecklingsprojekt. En ansökan till 
Energimyndigheten har skickats in beträffande utveckling teknik för ligninuppgradering för att på sikt 
kunna läggas till i CelluAPP® plattformen 
E-Tech arbetar tillsammans med ett globalt process och teknikleverantörs företag för att ta fram ett 
”Joint Development Agreement” för att öka möjligheterna till kommersialisering och realisering av 
CelluAPP®. 

 



 

Kassaflöde och investeringar  
 
Förändringen av kassaflödet var 0 Mkr (-11). Kassaflödet från den affärsdrivande verksamheten exkl. 
finansnetto uppgick till 0 Mkr (5). Under perioden genomfördes investeringar för 5 Mkr (14). 
Avskrivningarna uppgick till 3 Mkr (2). 
 

Medarbetare 
 
Antalet medarbetare i koncernen uppgick vid tertialets slut till 84 (85) personer, samtliga anställda i 
Sverige. 
 

 

 

Örnsköldsvik 2016-10-24 

 

Tomas Nilsson 
VD 
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