
 

SEKAB rapport för tertial 1 2013 

 

Tertial 1: 

 Nettoomsättningen är 279 Mkr (313) 

 Bruttovinsten uppgick till 43 Mkr (43) 

 Rörelseresultatet (EBIT) 5 Mkr (33) 

 Resultat efter finansiella poster är -7 Mkr (23) 
Jämförelsesiffrorna är samma period 2012 

Sammanfattning för tertial 1 
jan - apr sep - dec jan - apr Helår

2013 2012 2012 2012

Omsättning/bidrag 279 264 313 867

Affärsområde Kemi 131 91 130 336

Affärsområde ED95 117 119 125 352

Affärsområde Förädlad Bioetanol 24 45 44 140

Bioagra 0 2 8 19

Etanol Cellulosa 8 7 7 20

Bruttovinst 43 42 43 133

Totala fasta kostnader -32 -34 -30 -101

Andel i intresseföretags resultat   *)**)***) 3 11 31 51

Resultat före avskrivningar (EBITDA) 14 27 43 82

Avskrivningar -10 -10 -10 -29

Rörelseresultat (EBIT) 5 18 33 53

Finansnetto -12 -11 -10 -34

Resultat efter finansiella poster -7 7 23 20

*) Varav andel i intresseföretags finansnetto -9 -5 6 -8

**) varav valutakurseffekter -3 4 14 17

***) Varav justering av fjolårets helårsresultat 7 7

 

        

        

        

        
        



 

Koncernchefens kommentarer för januari till april, 2013 

 
Efterfrågan på koncernens drivmedelsprodukter har varit normal under perioden. Kemiverksamheten 

har påverkats negativt av den svaga konjunkturen i Europa. Omsättningen under perioden uppgick 

till 279 Mkr (313). Minskningen i omsättning mot samma period förra året beror på mindre 

försäljning av förädlade bioetanolprodukter som följd av lagerbyggnad för en större leverans i maj. 

Rörelseresultatet för koncernen är 5 MSEK (33). Avvikelsen mot föregående år beror på lägre bidrag 

från bolagets Polska intressebolag Bioagra, som under perioden gav en resultatandel på 3 MSEK (31). 

Resultat efter finansiella poster är -7 MSEK (23). Verksamheten i Sverige är stabil, men lönsamheten 

tyngs av konjunkturläget. 

För affärsområdet Kemi har perioden präglats av en stor efterfrågan på acetaldehyd men låg 

efterfrågan på etylacetat. Efterfrågan och priserna på etylacetat har försvagats kraftigt under 

perioden successivt vilket anstränga lönsamheten. Acetaldehyd har haft en historisk hög försäljning 

under perioden, men lönsamheten påverkats något av produktionsstörningar under årets första två 

månader. Försäljningen av biodrivmedel ED95 har varit normal under perioden. Affärsområdet 

Förädlad Bioetanol har haft normal efterfrågan och lönsamhet.  

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 en förhållandevis stabil efterfrågan och stabila priser. Lönsamheten kan 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. Övervägande andelen av produktion säljs utanför Sverige. 

Affärsområdet Kemi omsatte 131 Mkr (130) fördelat på 99,5 Mkr acetaldehyd, 31,5 Mkr etylacetat. 

Etylacetaten har låga volymer som följd av mycket låg efterfrågan. Acetaldehyden har haft hög 

efterfrågan under perioden. 

ED95 

SEKAB säljer ED95 (95% etanol,  5% tändförbättrare) för anpassade dieselmotorer. 

ED95 har en relativt stabil efterfrågan och styrs av antalet fordon med anpassade dieselmotorer i 

drift. Omsättningen för affärsområdet etanol drivmedel uppgick under perioden till 117 Mkr (125).  

Förädlad bioetanol 

SEKAB tillverkar och marknadsför ett flertal produkter med bioetanol som bas, tex spolarvätska, 

etanol för tekniska applikationer, värmebärare i energisystem, etc. 

Omsättningen för affärsområdet Förädlad bioetanol har under perioden uppgått till 24 Mkr (44) 



Etanol cellulosabaserad 

SEKAB bedriver avancerad forskning och utveckling av så kallad andra generationens biodrivmedel 

vilket i detta fall betyder omvandling av lignocellulosa till etanol, biogas och energi.  

SEKABs mål är att utveckla och kommersialisera en process för andra generationens biodrivmedel 

som först och främst ska användas för att komplettera befintliga spannmålsbaserade etanolfabriker i 

Europa och USA. Arbete pågår för att tillsammans med externa investerare få till stånd en referens-

anläggning för att verifiera teknik och utbyten i full industriell skala.  Licensiering av denna teknik och 

annan försäljning av know-how ska återbetala och förränta de investeringar som gjorts i denna 

teknikutveckling. 

Kommersiella förstudier drivs i Europa, Asien och Nordamerika med syftet att utvärdera 

lönsamheten i att bygga ett bioraffinaderi på respektive plats. Under perioden har även avtal slutits 

med SP som tar över huvudmannaskapet för Demoanläggningen.  

Intressebolag 
SEKAB är 49% delägare i det polska bolaget Bioagra. Bioagra producerar årligen ca 140 000 m3 etanol 

och 100 000 ton DDGS (djurfoder) med spannmål som råvara. Produkterna säljs i huvudsak i Polen 

och Tyskland. Fabriken togs i drift sommaren 2009. Bioagra har börjat året svagare än förra året på 

grund av lägre efterfrågan på framförallt låginblandningsetanol på den inhemska marknaden. 

Vinstbortfallet har inte kunnat kompenseras upp med försäljning utanför Polen, då marknadspriserna 

på etanol varit låga. SEKABs andel av Bioagras resultat före skatt för perioden är 3 Mkr (31).  

Investeringar  
Under perioden genomfördes investeringar för 5 Mkr (1 Mkr).  

Kassaflöde och disponibla medel 
Förändringen av kassaflödet under perioden var -5 Mkr (-8). Kassaflöde från den löpande 

verksamheten var 0 Mkr.  

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

Sverige. 
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