Rapport för tertial 3 2019
Koncernchefens kommentarer för september till december 2019
Efterfrågan på koncernens kemikalier biodrivmedel har under perioden varit starkare än under
föregående tertial och motsvarande tertial 2018. Omsättningen under perioden uppgick till 248 Mkr
(245). För helåret ökar omsättningen totalt men resultatet är lägre jämfört med 2018 som var ett
mycket starkt år för etylacetat.

Tertial 3





Nettoomsättningen är 322 Mkr (248)
Bruttovinsten uppgick till 73 Mkr (49)
Rörelseresultatet (EBIT) 26 Mkr (7)
Resultat efter finansiella poster är 21 Mkr (1)

Jämförelsesiffrorna är för samma period 2018.

Helår 2019:






Nettoomsättningen är 841 Mkr (758)
Bruttovinsten uppgick till 161 Mkr (172)
Rörelseresultatet (EBIT) 33 Mkr (60)
Resultat efter finansiella poster uppgick till 22 Mkr (49)
Kassaflödet under året uppgick till -5 Mkr (-27). Kassaflödet från den affärsdrivande
verksamheten exkl. finansnetto uppgick till 55 Mkr (74).

Jämförelsesiffrorna inom parantes är för 2018.

Sammanfattning för tertial 3 2019 samt för 2018
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Rapport per produktområde
Kemikalier
I Sekabs produktionsanläggning i Örnsköldsvik tillverkas acetaldehyd, etylacetat och ättika.
Här förädlas även etanol till olika tekniska applikationer som till exempel spolarvätska och
värmebärare i jordvärmesystem. Ättikan används framförallt internt för tillverkningen av etylacetat.
Marknaden har visat på bra efterfrågan både vad det gäller acetaldehyd och etylacetat och
produktionen och har legat på en hög i nivå under hela perioden.
Under året har arbete påbörjats för att öka produktionskapaciteteten av acetaldehyd för att möta
den ökade efterfrågan av Sekabs bioprodukter.
Omsättningen för kemikalier uppgick under perioden till 238 Mkr (199).

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

Försäljning av ED95 styrs av antalet anpassade fordon i drift. Marknaden för ED95 bussar krymper.
SEKAB fortsätter arbetet med att utveckla och växa på marknaden för både bussar och lastbilar.
Under året har en ny generation lastbilsmotorer lanserats vilket stärkt intresset för ED95.
Försäljningen av etanol till låginblandning består uteslutande av försäljning av skogsetanol.
Skogsetanol är en bioetanol tillverkad av rester från svensk massatillverkning, en produkt med stark
och växande efterfrågan. Priset på etanol för låginblandning styrs av politiska beslut och hur enskilda
länder implementerar EU’s biodrivmedelsdirektiv.
Efterfrågan av skogsetanol för låginblandning fortsätter att vara stark.
Omsättningen för biodrivmedel uppgick under perioden till 76 Mkr (36).

Bioraffinaderiteknologi
Sekab E-Technology bedriver avancerad forskning och utveckling för omvandling av biomassa till
kemikalier, etanol, drivmedel och energi. Sekab har utvecklat processteknologier och paketerat dessa
i teknologiplattformen CelluAPP® som kan integreras med befintliga industrier som t ex
etanolfabriker, kemifabriker, pappers- och massafabriker och kraftvärmeverk. Licensiering av
teknologierna och försäljning av know-how ska återbetala och förränta genomförda investeringar.
Sekab E-Technology har under perioden och året arbetat med olika projekt för kommersiell
uppskalning av teknologin för tillverkning av skogsetanol från biomassa samt ett antal olika
utvecklingsprojekt i samarbete med olika partners.

Kassaflöde och investeringar
Förändringen av kassaflödet var -5 Mkr (-27). Kassaflödet från den affärsdrivande verksamheten exkl.
finansnetto uppgick till 55 Mkr (74). Under perioden genomfördes investeringar för 35 Mkr (11).
Avskrivningarna uppgick till 11 Mkr (10).

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen uppgick vid tertialets slut till 82 (81) personer, samtliga anställda i
Sverige.
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