Sekab rapport för tertial 3 samt
preliminär årsrapport 2012

Tertial 3:
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen är 264 Mkr (416)
Bruttovinsten uppgick till 42 Mkr (42)
Rörelseresultatet (EBIT) 18 Mkr (-15)
Resultat efter finansiella poster är 7 Mkr (-34)
Kassaflöde för perioden var 6 Mkr (1)

Jämförelsesiffrorna inom parantes är för samma period 2011.

Helår 2012:
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen är 867 Mkr (1440)
Bruttovinsten uppgick till 133 Mkr (159)
Rörelseresultatet (EBIT) 65 Mkr (-27)
Resultat efter finansiella poster uppgick till 31 Mkr (-76)
Kassaflödet under året uppgick till -7 Mkr (- 4). Kassaflödet från den affärsdrivande
verksamheten exkl. finansnetto uppgick till 40 Mkr (66).

Jämförelsesiffrorna inom parantes är för samma period 2011.
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Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
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Omsättning/bidrag
Affärsområde Kemi
Affärsområde ED95
Affärsområde Förädlad Bioetanol
E85
Bioagra
Etanol Cellulosa
Bruttovinst

*) Varav andel i intresseföretags finansnetto
**) varav valutakurseffekter
***) Varav justering av fjolårets helårsresultat
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Siffrorna för 2012 är preliminära och har ej ännu varit föremål för revisorernas granskning.

Koncernchefens kommentarer året 2012
Efterfrågan på koncernens drivmedelsprodukter och etanolprodukter har varit god, medan den svaga
konjunkturen i Europa påverkat efterfrågan på kemiprodukterna negativt. Omsättningen under
perioden uppgick till 867 Mkr (1440). Minskningen i omsättningen beror i huvudsak på två betydande
förändringar i verksamheten; 1) att Bolaget enligt omstruktureringsplanen har avslutat sitt
engagemang i drivmedlet E85 som 2011 omsatte 163 miljoner med god vinst, samt 2) att Bolaget ej
under året agerat marknadskanal för intressebolaget Bioagras försäljning på den Polska marknaden,
vilket under 2011 omsatte 374 miljoner. Rörelseresultatet för koncernen har stärkts avsevärt och
uppgår 2012 till 65 MSEK (-27). Koncernens förbättrade resultat är en följd av att både verksamheten
i Sverige och intressebolaget Bioagra levererar positiva resultat. Koncernens rörelseresultat exkl.
intressebolag är 3 MSEK (17). Bioagras resultat blev 113 MSEK, och dess resultatandel i Sekab uppgår
till 62 Mkr. Den affärsdrivande rörelsen i Sverige har ett resultat om 12 Mkr för verksamhetsåret och
rörelsemarginalen har stärkts mot tidigare år.
Omsättningen i affärsområde Grön Kemi har försvagats under året. Priserna och efterfrågan på
etylacetat har varit mycket låga. Acetaldehyd har också haft en lägre efterfrågan, om än inte lika
markant. Försäljningen av ED95 överlag har varit god under hela året. Omsättningen i affärsområdet
Förädlad Bioetanol har också varit god. Vinstmarginalen i verksamheten har kunnat bibehållas, trots
den minskade omsättningen.
SEKAB verkar på marknader med ibland stora och hastiga rörelser i pris på produkterna, kostnad för
råvara och valutarörelser. Bolagets arbete med att minska riskexponeringen genom nya
avtalsmodeller och valutasäkringar har resulterat i en stabilare resultatutveckling. För att förbättra
lönsamheten har bolaget under året fortsatt att arbeta med att sänka logistikkostnaderna och
effektivisera produktionsprocessen. Intressebolaget Bioagra har genom långa avtal på etanol och
råvara kunnat säkra en betydande lönsamhet i verksamheten.

Tertial 3 i sammandrag
Under årets sista tertial minskade volymerna av etylacetat och acetaldehyd, vilket påverkade
omsättning och resultat negativt. Efterfrågan på bolagets etanolprodukter var fortsatt stabil.
Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 18 Mkr (-15) och resultat efter finansiella poster för
koncernen var 7 Mkr (-34).

Helår 2012
Rapport per affärsområde
Kemi
Fabriken i Örnsköldsvik producerar acetaldehyd, etylacetat och ättiksyra. Ättiksyran används i
huvudsak i den egna processen, endast marginella volymer säljs på marknaden. Produktionen har
under perioden löpt utan störningar.

Acetaldehyd har förhållandevis stabila priser och en stabil efterfrågan som rör sig med konjunkturen.
Lönsamheten påverkas av råvarupriser och valutadifferenser. Etylacetaten är en volatil marknad med
plötsliga kast i pris och efterfrågan. Lönsamheten styrs av förhållandet mellan råvarukostnad och
marknadspris samt av valutadifferens mellan dollar och euro.
Affärsområdet Kemi omsatte 336 Mkr (469) fördelat på 193 Mkr acetaldehyd, 143 Mkr etylacetat.
Försäljning i affärsområdet ligger lägre än tidigare år men i linje med vad man kan förvänta sig i
rådande konjunktur.
ED95
SEKAB säljer ED95 (95% etanol, 5% tändförbättrare) för anpassade dieselmotorer.
Försäljning av ED95 styrs fundamentalt av tillväxten i antalet anpassade fordon i drift. Efterfrågan är
stabil. Omsättningen för affärsområdet ED95 uppgick under perioden till 352 Mkr (343) och är något
bättre än förväntningarna inför året.
Förädlad bioetanol
Affärsområdet består av försäljning av etanol i olika tekniska applikationer, som tex spolarvätska,
läkemedelsprodukter och värmebärare i jordvärmesystem. Försäljning av etanol till låginblandning i
bensin är också en viktig del i affärsområdet.
Marknadspriserna på etanol för tekniska tillämpningar styrs av utbud och efterfrågan i kombination
med kvalitetskrav på etanolen. Priset på etanol för låginblandning styrs fundamentalt av politiska
beslut om andel låginblandning i bensin och på vilket sätt enskilda länder implementerar EU’s
biodrivmedelsdirektiv.
Omsättningen för affärsområdet Förädlad bioetanol har under perioden uppgått till 140 Mkr (143).
Marknadspriserna har varit stabila under året.
Etanol cellulosabaserad
Sekab bedriver avancerad forskning och utveckling av så kallad andra generationens biodrivmedel
vilket i vårt fall betyder omvandling av lignocellulosa till etanol, biogas och energi.
Sekabs mål är att utveckla en process för andra generationens biodrivmedel som först och främst ska
energiintegreras med befintliga industrier, som tex etanolfabriker, kemifabriker, pappers &
massafabriker och kraftvärmeverk. Bolagets teknologi har, förutom ovan beskrivna applikation, även
visat sig tillämpar för att öka kapaciteten i biogasanläggningar. Licensiering av dessa tekniker och
annan försäljning av know-how ska återbetala och förränta de investeringar som gjorts i denna
teknikutveckling.
Sekab har under året arbetat med att avveckla driftengagemanget bolaget haft för Etanolpiloten och
förhandlar med en ny huvudman att ta över ansvaret för Etanolpiloten. Kommersialiseringen av
teknologin har intensifierats under 2012 och fem kommersiella förstudier har genomförts i Europa
och Asien. I december stod det klart att Sekab, i hård konkurrens, beviljats anslag om 30 MEUR av EU
för uppförande av en andra generationens biodrivmedelsanläggning i Centraleuropa.

Investeringar och avskrivningar
Under perioden genomfördes investeringar för 5 Mkr (5). Avskrivningarna uppgick till 29 Mkr (29).

Kassaflöde och disponibla medel
Förändringen av kassaflödet under perioden var - 7 Mkr (-4). Kassaflödet från den affärsdrivande
verksamheten exkl. finansnetto uppgick till 40 Mkr (66). SEKAB disponerar vid periodens utgång
totalt 44 Mkr.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen uppgick vid periodens slut till 89 (99) personer, samtliga anställda i
Sverige.
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