
Fast eller rörligt betpris? 

Läs vad Nordic Sugar skriver i ärendet på www.sockerbetor.nu 

Under många år har vi i branschavtalen haft någon form av vinstdelningssystem med sockerindustrin. 

Från början var det en koppling till Nordic Sugars rörelseresultat (EBIT). Just nu är kopplingen till 

rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA). 

I början gav modellerna enbart möjlighet till ett tillägg. Det avtal vi har nu började gälla 2017 och som 

opererar för sista gången på 2019 års odling kan ge både ett tillägg och avdrag på betpriset ifall man 

valt den rörliga prismodellen. Nedanstående diagram visar hur tillägget/avdraget varit de senaste 

åren. 

 
2014 hade vi en modell för resultatdelning, 2015-16 en annan modell. Här fanns ingen möjlighet att 

välja fast eller rörligt pris då vi fortfarande hade kvotsystemet. Modellerna gav endast en möjlighet 

till ett tillskott på betpriset ifall Nordic Sugars resultat översteg en viss nivå.  

För 2017 gav den rörliga modellen ett betydligt högre betpris än den fasta modellen och att det 

omvända förhållandet gällde för 2018. 

Bokslutsåret 2018/19 gjorde såväl hela Nordzuckerkoncernen som Nordic Sugar AB ett negativt 

rörelseresultat. I bokslutskommunikén från Tyskland anges att man för hela koncernen förväntar ett 

ännu sämre resultat för innevarande år. Det vill säga att vi ska räkna med ett prisavdrag även för 

2019 års odling för dem som valt den rörliga prismodellen 

Den resultatmodell som är överenskommen för 2020 års odling och framåt är ändrad jämfört med 

nuvarande modell. Kopplingen är nu Nordic Sugars rörelseresultat (EBIT). Modellen startar vid EBIT 

noll och kan bara ge ett pristillägg. Men å andra sidan startar den vid ett lägre betpris, till skillnad 

från dagens modell. 

Om man ska välja fast eller rörlig prismodell beror helt och hållet på hur man själv bedömer 

kommande års resultat för Nordic Sugar. För 2020 års odling är det bokslutsåret 2020/21, som slutar 

den siste februari 2021, som ligger till grund för utfallet. 
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De flesta europeiska sockerföretag uppvisar just nu röda siffror på sista raden. Diagrammet nedan 

visar på det till EU-kommissionen inrapporterade sockerpriset från 2007 fram till nu och ger en tydlig 

förklaring till varför det just nu är så tufft för sockerföretagen. 

 

En ändring måste komma, och den kommer. Frågan är bara när och hur snabbt resultatet stiger till 

acceptabla nivåer. 

 

I diagrammet nedan redovisas Nordic Sugar AB:s rörelseresultat (EBIT) för de senaste åren. 

För innevarande år, d v s 2019/20 vet vi ingenting exakt. Men vi har utgått från skrivningarna i 

Nordzuckers bokslutskommuniké och antagit samma förlust som för 2018/19. 
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För åren 2020/21 och framåt vet vi absolut ingenting. Det röda strecket i diagrammet ligger på EBIT 

150 miljoner kronor. Det är ungefär dit som EBIT måste nå upp till för att den variabla prismodellen 

ska ge samma betpris som den fasta prismodellen. 

Nordic Sugar AB:s resultat måste m.a.o. förbättras med drygt 200 mkr från dagens nivå innan den 

variabla modellen ger börjar ge ett bättre pris än den fasta. Ingen omöjlighet med tanke på 

lönsamheten som företaget levererat historiskt men vi råder ändå till ett noga övervägande vilken 

modell man väljer framgent. 

Vi vill slutligen påminna om att man kan välja en kombination av båda modeller vid 

kontraktstecknandet. 

 


