
 

SEKAB rapport för tertial 1 2015 

 

Tertial 1: 

• Nettoomsättningen är 248 Mkr (284) 
• Bruttovinsten uppgick till 42 Mkr (54) 
• Rörelseresultatet (EBIT) 7 Mkr (20) 
• Resultat efter finansiella poster är 0 Mkr (8) 

Jämförelsesiffrorna inom parantes är för samma period 2014.  

 
 
 

Sammanfattning för tertial 1 samt året 2014 
 

jan - apr sep - dec jan - apr Helår
2015 2014 2014 2014

Omsättning/bidrag 248 291 284 868
Kemikalier 153 172 153 481
Biodrivmedel 88 112 125 365
Etanol Cellulosa 7 7 6 22

Bruttovinst 42 57 54 176

Tota la  fasta  kostnader -33 -34 -31 -110
Andel  i  intresseföretags  resul tat  n/a 0 1 0
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 10 23 24 67

Avskrivningar -2 -4 -4 -11
Rörelseresultat (EBIT) 7 20 20 55
Försä l jning andelar/aktier i  intresseföretag 62
Finansnetto -7 -12 -12 -36
Resultat efter finansiella poster 0 8 8 81  

 



Koncernchefens kommentarer för januari till april, 2015 
 
Efterfrågan på koncernens kemikalier har varit god medan efterfrågan på biodrivmedelsprodukter 
har varit lägre än motsvarande period föregående år. Omsättningen under perioden uppgick till 248 
Mkr (284). Minskningen i omsättningen beror i huvudsak på minskad försäljning av företagets 
biodrivmedelsprodukter. Rörelseresultatet för koncernen uppgår under perioden till 7 MSEK (20). 
Koncernens lägre rörelseresultat förklaras av lägre försäljningsvolymer samt prispress på några av 
kemikalieprodukterna till följd av det låga oljepriset. Omsättningen för bolagets kemikalier ligger i 
samma nivå som motsvarande period 2014. Försäljningen av Biodrivmedel varit lägre under perioden 
som följd av en förlorad kund till konkurrent. Bolaget har amorterat ner ägarlån motsvarande 225 
MKr under perioden. 

SEKAB verkar på marknader med ibland stora och hastiga rörelser i pris på produkterna, kostnad för 
råvara och valutarörelser. För att förbättra lönsamheten har bolaget under året arbetat med att öka 
försäljningsvolymerna vilket varit speciellt framgångsrikt inom affärsområde Kemi. Under sommaren 
invigs en utökad produktionskapacitet om 12 000 ton för acetaldehyd. Ytterligare investeringar i ökad 
produktionskapacitet är under utredning. 

Rapport per produktområde 

Kemikalier 
Fabriken i Örnsköldsvik producerar acetaldehyd och etylacetat. Produktionen har under perioden 
löpt utan störningar. Affären består också av förädling av etanol till olika tekniska applikationer, som 
tex spolarvätska, läkemedelsprodukter och värmebärare i jordvärmesystem.  

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. 

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. 

SEKABs kemikalier omsatte 153 Mkr (153). Försäljning är i jämförelse med samma period föregående 
år. Under sommaren invigs ny produktionskapacitet för acetaldehyd om 12 000 ton. 

Biodrivmedel 
SEKAB säljer ED95 (95% etanol,  5% tändförbättrare) för anpassade dieselmotorer och bioetanol för 
låginblandning i bensin.  

Försäljning av ED95 styrs fundamentalt av tillväxten i antalet anpassade fordon i drift. Försäljning av 
bioetanol till låginblandning styrs av politiska beslut och incitament för andel etanol i bensin. 
Omsättningen för biodrivmedel uppgick under perioden till 88 Mkr (125) och är lägre än föregående 
år på grund av tappat kontrakt till konkurrent. Tillbakagången i omsättning i jämförelse motsvarande 
period beror på lägre försäljningsvolymer. 



Etanol cellulosa 
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 perioden fortsatt att arbeta med att skapa förutsättningar för en kommersiell 
uppskalning av teknologin. Den intressantaste applikationen av teknologin ligger i förädling av 
biomassa till kemikallier. Projektet “Närodlad plast” syftar till att skapa en plattförom för en 
produktionskedja från biomassa till plast.  

Kassaflöde och Investeringar  
Förändringen av kassaflödet under perioden var -223 Mkr (-2). Det stora negativa kassaflödet beror 
på en amortering av ägarlån på 225 Mkr. Kassaflödet från den affärsdrivande verksamheten exkl. 
räntor uppgick till 11 Mkr (22). 

Under perioden genomfördes investeringar för 15 Mkr (4).  

Medarbetare 
Antalet medarbetare i koncernen uppgick vid periodens slut till 82 (88) personer, samtliga anställda i 
Sverige. 

 

Örnsköldsvik 2015-06-10 

 

Anders Fredriksson 
VD 
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