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Bokslutskommuniké för koncernen 
SEKAB BioFuel Industries AB, 556666-7654  
 
 

Tredje tertialet 2009 
 Rörelseresultatet (EBIT), exkl. omstruktureringskostnader är MSEK -9  

(-74 samma period 2008). 

 Omstruktureringskostnaderna uppgår till MSEK 9 (141). Rörelseresultatet 
inklusive omstruktureringskostnader är MSEK -18 (-215). 

 Nettoomsättningen är MSEK 627 (747). 

 Finansnettot förbättrades till MSEK -13 (-25), tack vare lägre kapitalbindning  
och lägre räntenivå. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till  
MSEK -31 (-240). 

 Kassaflödet exklusive förändringar av räntebärande skulder är MSEK -35  
och inklusive förändringar av räntebärande skulder MSEK -105. 

 

Helåret 2009 
 Rörelseresultatet (EBIT), exkl. omstruktureringskostnader är MSEK -36 (-102). 

 Omstruktureringskostnaderna uppgår till MSEK 190 (141). Rörelseresultatet 
inklusive omstruktureringskostnader är MSEK –226 (-243). 

 Nettoomsättningen är MSEK 1 892 (2 213). 

 Finansnettot förbättrades till MSEK -40 (-85) till följd av lägre kapitalbindning 
och lägre räntenivå. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till  
MSEK -266 (-328). 

 Kassaflödet exklusive förändringar av räntebärande skulder är MSEK 28  
och inklusive förändringar av räntebärande skulder MSEK 14. 
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Koncernchefens kommentarer 
Rörelseresultatet under tredje tertialet är väsentligt bättre än samma tid 2008 men alltjämt 
en förlust. Anledningen till förbättringen är främst att sista tertialet 2008 blev extremt 
dåligt, det var då som lågkonjunktur och finanskris blev realiteter och försäljningen av 
E85 tvärstannade då bensinpriset sjönk från historiskt höga nivåer. Årets tredje tertial har 
inneburit en viss återhämtning och stabilisering. Årets stora förlust, främst beroende på 
omstruktureringskostnader, har finansierats genom neddragningar av lager och kund- 
fordringar. Företagets räntebärande skulder har minskat med MSEK 14. 
 

Nettoomsättning och resultat under tertial 3 

Koncernens nettoomsättning under perioden uppgår till MSEK 626 (747). Minskningen 
förklaras dels av att volymer och priser under första delen var dåliga, men också av den 
bantning av verksamheten som genomförs under året. E85 försäljningen har helt planenligt 
fått en mindre betydelse och den levererade volymen under tredje tertialet låg 20 procent 
under motsvarande period året innan. Affärsområde Kemi, etanolproduktion i Polen och 
Cellulosapiloten i Örnsköldsvik har gett förluster, vilka inte fullt ut kompenserats av 
vinster på E85 försäljningen. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till MSEK -18 
(-215). Resultatet belastas med omstruktureringskostnader på totalt MSEK 9 (141). 

Finansnettot förbättrades till MSEK -13 (-25), tack vare lägre kapitalbindning och lägre 
räntenivå. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till MSEK -31 (-240). 
 

Helåret 2009 
Koncernens nettoomsättning under året uppgår till MSEK 1 892 (2 213).  

Rörelseresultatet (EBIT) är MSEK -226 (-243) och belastas med omstrukturerings-
kostnader på MSEK 190 (141).  

Finansnettot förbättrades till MSEK -40 (-85) till följd av lägre kapitalbindning och lägre 
räntenivå. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till MSEK -266 (-328). 

 
Likviditet 
SEKAB disponerar totalt MSEK 164 per 31 december 2009, varav en kassa på MSEK 78 
och icke nyttjade kreditlöften på MSEK 86. 
 
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapitalet är 
MSEK 91 och från investeringsverksamheten MSEK -63. Nettoupplåningen har minskat 
med MSEK 14.  
 
Investeringar 
Under perioden genomförda investeringar i finansiella anläggningstillgångar MSEK 60 
(47) avser färdigställande av produktionsanläggning i intressebolaget Bioagra, Polen. 
MSEK 3 (12) avser materiella anläggningstillgångar. 
 

Medarbetare 
Antal anställda vid periodens utgång uppgår till 111. 
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Sammanfattning fördelad på verksamheterna 
Helårsresultatet påverkas kraftigt av kostnaderna för omstruktureringen. 

SEKAB Biofuels & Chemicals AB är bolaget i koncernen där den affärsdrivande 
verksamheten finns. Bolaget har en nettoomsättning på MSEK 1 900 (2 225) med ett 
rörelseresultat om MSEK –129 (1) varav MSEK 138 avser kostnader för omstruktureringen. 
Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader är MSEK 18 (1). Under tredje tertialet 
omsattes MSEK 632 (772) med ett rörelseresultat på MSEK 6 (-25). 

Året inleddes med en mycket svag efterfrågan inom alla produktområden. Diagrammen visar 
hur försäljning och vinst utvecklats under årets tre tertial. En slutsats är att volymer och priser 
sakta återhämtar sig, men att den minskande E85-försäljningen minskar vinsten under tredje 
tertialet. Omstruktureringskostnaderna är exkluderade i diagrammen. 

Utmaningen för SEKAB BioFuels & Chemicals är att ersätta såväl volym som resultat från 
E85-verksamheten, som nu trappats ner.  
 
För affärsområdet Kemi förväntas en fortsatt långsam återhämtning av efterfrågan under 2010 
med endast marginella prisökningar. 
  
ED95 förväntas växa i samma takt som tidigare. Nyckelkunder har aviserat att de fortsätter 
investera i etanolfordon.  Arbetet med att introducera ED95 på nya marknader fortskrider. 
Under de närmaste åren kommer Sverige fortsatt att vara den viktigaste marknaden.  
 
Etanolfabriken i Polen är nu uppstartad och intrimning pågår för att nå full produktion. 
Etanolen säljs i huvudsak lokalt. Verksamheten i Polen kommer att bidra till en positiv 
utveckling av affären. 
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EBIT justerat för omstrukturering
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SEKAB E-Technology AB är det bolag som utvecklar processen för att utvinna 
etanol från cellulosa. Bolagets verksamhet finansieras främst med anslag från 
Energimyndigheten och med koncernbidrag.  
 
Under året har stora tekniska framsteg gjorts, det som tidigare lyckats i labb har nu 
verifierats i en kontinuerlig process i pilotskala. 
  
SEKAB E-Technology AB har under året haft en kostnadsmassa om MSEK 53 och 
MSEK 27 utgörs av koncernbidrag från moderbolaget. Totalt investeras sålunda ca 
1,4 procent av koncernens omsättning i forskning och utveckling för 2:a 
generationens biobränslen. 
 
Omstruktureringen är slutförd 

 SEKAB International har avyttrat dotterbolagen i Afrika. Bolagen har sålts 
för en symbolisk summa vid övertagandet och ett avtal om tilläggsköpe-
skilling som blir realitet om köparen lyckas förverkliga de projekt som 
bolagen varit engagerade i. Tre vilande bolag har också avyttrats under året 
från SEKAB International AB. 

 Neddragningen av personalstyrkan sker successivt och per sista juni 
beräknas koncernen ha 98 anställda, en minskning med 68 personer sedan 
omstruktureringen beslutades. 

 En viktig del i omstruktureringen har varit att minska riskexponering och 
kapitalbindning. Detta har skett genom neddragning av affärsområdet E85, 
en marknad som kännetecknas av priskänslighet och därmed stora 
svängningar i leveransvolymer. 

 SEKAB Industrial Development AB har fusionerats med SEKAB  
E-Technology AB under namnet SEKAB E-Technology AB. 

Totalt belastar omstruktureringen koncernen med MSEK 331, varav MSEK 141 
togs i bokslutet för 2008 och MSEK 191 belastar resultatet 2009. 

 

SEKAB BioFuel Industries AB får ny VD och koncernchef 
Omstruktureringen är genomförd vilket innebär att koncernens moderbolag endast 
är ett holdingbolag utan egen verksamhet. Den 1 april övertar Anders Fredriksson, 
VD för SEKAB Biofuels & Chemicals AB, rollen som VD för SEKAB BioFuel 
Industries AB och koncernchef. Nuvarande VD och koncernchef Björn Edström 
kvarstår i sin befattning fram till dess. 
 
 
Örnsköldsvik den 18 februari 2010 

 

Björn Edström 

Verkställande direktör 
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Koncernen SEKAB BioFuel Industries AB 
 

 
RESULTATRÄKNING 

    

  
2009 2008 2009 2008 

 
MSEK T3 T3 Helår Helår 

 
Nettoomsättning 627 747 1 892 2 213 

 
Förändring färdigvarulager, PIA mm -48 168 -178 210 

 
Övriga rörelseintäkter -39 -22 14 3 

 
Omstrukturering 0 0     

Intäkter 540 893 1 728 2 426 

 
Rörelsens kostnader -541 -957 -1 737 -2 500 

 
Omstruktureringskostnader -9 -141 -190 -141 

Kostnader -550 -1 098 -1 927 -2 641 

  
  

 
  

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -10 -205 -199 -215 

 
Avskrivningar -2 -4 -9 -10 

 
Avskrivningar goodwill -6 -6 -18 -18 

Rörelseresultat (EBIT) -18 -215 -226 -243 

 
Finansnetto -13 -25 -40 -85 

Resultat efter finansnetto -31 -240 -266 -328 
      Omstruktureringskostnader 9 141 190 141 
Totala omstruktureringskostnader 

  
331 141 

 
 
Koncernen SEKAB BioFuel Industries AB  

  BALANSRÄKNING     

        31-
dec 

31-
dec 

  MSEK     2009 2008 
            
  Immateriella anläggningstillgångar 282 301 
  Materiella anläggningstillgångar 55 79 
  Finansiella anläggningstillgångar 238 184 
  Omsättningstillgångar   243 442 
  Kortfristiga fordringar   161 311 
  Kassa och bank   78 64 
  Summa tillgångar   1 057 1 381 
            
  Eget kapital   -504 -236 
  Minoritetsintresse   1 1 
  Långfristiga skulder   1 361 1 277 
  Kortfristiga skulder   199 340 
  Summa eget kapital och skulder 1 057 1 381 
            
  Soliditet     -48% -17% 
  Soliditet justerad med ägarlån 16% 18% 
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