SEKAB rapport för tertial 1 2014

Tertial 1:







Nettoomsättningen är 284 Mkr (279)
Bruttovinsten uppgick till 54 Mkr (43)
Rörelseresultatet (EBIT) 20 Mkr (5)
Resultat efter finansiella poster är 8 Mkr (-7)
Kassaflöde för perioden var -2 Mkr (-5)
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var 11 Mkr (0)
Jämförelsesiffrorna är samma period 2013
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Omsättning/bidrag
Affärsområde Kemi
Affärsområde ED95
Affärsområde Förädlad Bioetanol
Bioraffinaderiteknologi
Bruttovinst

*) Varav andel i intresseföretags finansnetto inkl. valutaeffekt
**) Varav valutakurseffekter på eurolån
***) Från 2014 övergår bolaget till redovisningsprincipen IFRS

Koncernchefens kommentarer för januari till april, 2014
Efterfrågan på koncernens produkter drivmedelsprodukter och etanolprodukter har varit normal
under perioden, samtidigt som efterfrågan och prisutvecklingen på bolagets kemikalieprodukter
förbättrats mot föregående år. I jämförelse har perioden varit stark. En något svagare trend under
kommande tertial kan förväntas.
Omsättningen för koncernen under perioden uppgick till 284 Mkr (279 Mkr motsvarande period
2013). Rörelseresultatet för koncernen är 20 Mkr (5). Förstärkningen av rörelseresultatet kommer
framförallt ifrån affärsområdet Kemi, där effektiviseringar och gynnsammare marknadsförutsättningar har möjliggjort högre volymer och bättre marginaler. Från och med 2014 övergår
bolaget till redovisningsprincipen IFRS. Enligt IFRS görs inga nedskrivningar enligt plan utan prövas
årligen, vilket förklarar den lägre avskrivningen i jämförelse med jämförelseperioden.
SEKABs resultatandel i intressebolaget Bioagra uppgick till 1 Mkr (3). Bioagras resultat tyngs av låga
etanolpriser i Europa.
Den affärsdrivande verksamheten i Sverige har ett resultat om 13 Mkr (1).
Omsättning och resultat i affärsområdet Kemi fortsätter att stärkas. Priserna på etylacetat har stärkts
successivt under våren vilket möjliggör högre volymer. Acetaldehyd har en stabil hög efterfrågan.
Försäljningen av biodrivmedel ED95 har varit normal under perioden samtidigt som omsättningen i
affärsområdet Förädlad bioetanol varit stark för perioden.

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 137 Mkr (131) fördelat på 102 Mkr acetaldehyd och 35 Mkr etylacetat.
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 108 Mkr (117).
Förädlad bioetanol
Omsättningen för affärsområdet Förädlad bioetanol har under perioden uppgått till 33 Mkr (24)

Bioraffinaderiteknologi
SEKAB bedriver avancerad forskning och utveckling av så kallad andra generationens biodrivmedel
vilket i vårt fall betyder omvandling av lignocellulosa till socker, 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 t ex 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.
Under våren har ett projekt inletts för att utveckla en affärsmodell för produktion av plaster baserat
på SEKABs teknologi. Parallellt har förstudier genomförts till kunder bland annat i Asien.

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 svagt. Bolaget tyngs av
låga etanolpriser på Europamarknaden. SEKABs andel av Bioagras resultat före skatt för perioden är
1 Mkr (3).

Investeringar
Under perioden genomfördes investeringar för 4 Mkr (5 Mkr).

Kassaflöde och disponibla medel
Förändringen av kassaflödet under perioden var -2 Mkr (-5). Kassaflöde från den löpande
verksamheten var 11 Mkr.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen uppgick vid periodens slut till 88 (89) personer, samtliga anställda i
Sverige.
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