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Under första kvartalet 2020 har bolaget fortsatt att utveckla projekten i Japan, 
Taiwan och på Island. Covid-19 har hittills haft begänsad effekt på bolaget, påverkan 
på pågående projekt har inneburit viss försening i en del av projekten, men arbetet 
har i stort sett kunnat fortgå som planerat. Reserestriktioner innebär dock 
temporärt mindre fokus på affärsutveckling.   

 

 Under första kvartalet har arbetet fortgått med att driftsätta det första 
projektet i Japan, Waita. Efter kvartalets slut, i slutet av april, togs 
kraftverket i drift. Under andra kvartalet beräknas nästa projekt, Midori, 
att färdigställas.  

 

 I Taiwan fortgår arbetet med ett antal projekt, där det första kraftverket 
beräknas tas i drift under första halvåret 2021. 

 

  På Island beräknas ett par nya kraftverk tas i drift under året. 
 

 Villkoren för den gröna obligation som bolaget emitterade under första 
kvartalet 2019 har omförhandlats och ändrats för att bättre passa 
bolagets affärsmodell. Alla konvenanter som bolaget måste leva upp till, 
uppfylldes under kvartalet. 

 

 Moderbolaget Baseload Capital Holding AB tog under kvartalet upp ett 
konvertibelt lån om 94,2 MSEK från huvudägarna i syfte att stärka 
likviditeten. 
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VD’s kommentarer 
 
Trots att första kvartalet 2020 har präglats av Covid-19 
har Baseload lyckats fortsätta sitt arbete med 
projektutveckling i Japan, Taiwan och, via Varmaorka, 
på Island.  
 
Baseload utvärderar kontinuerligt nya marknader, 
men med gällande reserestriktioner är det naturligt 
med mindre affärsutvecklingsfokus för tillfället. 
Lyckligtvis har Taiwan och Japan varit relativt 
förskonade från Covid-19 jämfört med många andra 
länder. Med det sagt har vi upplevt vissa förseningar i 
projekten på grund av pandemin. Detta eftersom det 
är svårare att flytta personal mellan projekt, svårare 
att få kontakt med beslutsfattare och generellt mer 
utmanande att driva projekt-processer. 
 
I februari tog moderbolaget Baseload Capital Holding 
AB upp ett konvertiblet lån från huvudägarna på 94,2 
MSEK för att stärka likviditeten. 
 
Under kvartalet gjorde vi ändringar i 
obligationsvillkoren för att bättre passa in i 
affärsmodellen. Bolaget ändrade kovenanten 
”Operational Projects Investments to EBITDA” från 6:1 
till 10:1 för att skapa bredare möjligheter, främst för 
projekt som redan är delvis utvecklade (s.k. ”brown 
field” projekt).  Tanken med brown field projekt är att 
ta mindre risk gällande varmvattenresurser och 
tillstånd, men mot en högre initial kostnad. Totalen 
blir en lägre avkastning, men till lägre risk, och 
förhoppningsvis kortare tid till elproduktion. Framöver 
kommer Baseload att utvärdera både green field (nya) 
projekt och att förvärva brown field tillgångar. 
 
Vi ändrade även begränsningen av 
obligationsfinansiering i projekt innan första 
elektriciteten produerats i Japan från 50% till 67%. 
Vidare förlängde vi noteringsfristen för obligationerna 
till 22 maj 2020 (från 22 mars). 
 
Vi har börjat implementeringen av ett nytt GIS-verktyg 
som kommer att underlätta prospektering och 
utvärdering av projekt. Detta verktyg kombinerar 
geologisk data med olika lager av information om till 
exempel elnät, vägar och infrastruktur för att vi 
snabbare ska kunna analysera intressanta områden. 
 
I det korta perspektivet försöker vi anpassa oss till 
rådande förutsättningar, både vad gäller konstruktion 
av projekt och affärsutveckling (hitta nya projekt och 
marknader). Våra medarbetares hälsa och de lokala 
föreskrifterna gällande pandemin prioriteras. Vi följer 
utvecklingen och anpassar verksamheten utifrån 
rådande omständigheter. 
 

 
 
 

 
 
 

 

PROJEKTUPPDATERING 
 
Japan 
Den japanska marknaden har en stor potential för låg 
och medelhög geotermisk energiproduktion på mer än 
10 GW. Av denna potential är en väldigt liten del 
utvecklad. Mycket på grund av att teknologin för låga 
temperaturer inte varit tillräckligt effektiv men också 
pga. att spa-ägare varit oroliga för hur det kan påverka 
deras affärsmodell. Genom ny teknologi samt ett 
strukturerat sätt att arbeta och utbilda lokala aktörer 
kan vi snabbare penetrera marknaden. Utvalda projekt 
i uppbyggnadsfas: 
 
Kitsune (Midori) 
Vi bygger ett pilotprojekt i Gifu prefekturen. Detta 
projekt väntas vara färdigställt i Q2 2020. Projektet har 
försenats på grund av en ombyggnation av flodbanken 
under hösten och vintern, men även av pandemin. 
 
Shika (Waita)  
Waita är ett ”bottoming cycle” pilotprojekt i Kyushu. Vi 
kommer att använda restvärmen från ett befintligt 
geotermiskt kraftverk för att öka verkningsgraden på 
hela kraftverket. Detta projekt är en pilot, och vi 
förväntar oss fler och större projekt efter att det första 
färdigställts. COD (Commercial Operation Date) var 24 
april 2020. 
 

 
 
Bild 1 Det befintliga kraftverket Waita i Kyushu. 
 
Iwana (Okue)  
Okue är ett projekt med en potential på upp till 1.9 
MW med avtal på plats gällande arrende och 
elnätskapacitet. Borrning väntas börja under Q4 2020 
och färdigställande är planerat till Q4 2021. Total 
förväntad investering fram tills färdigställande är runt 
220 MSEK.  
 
Vi är i uppstartsfasen för ett antal projekt i främst 
Kyushu, men även i andra delar av Japan, och 
förväntar oss att börja projektering i Q3 2020.  
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Taiwan 
Potentialen i Taiwan uppgår till mer än 1GW, men 
endast ett 100 kW geotermiskt kraftverk existerar på 
marknaden. Taiwans regering ser väldigt positivt på 
geotermi och vill komma bort från fossila energikällor 
från vilka den största delen av elektriciteten kommer 
idag. Den låga geotermiska etableringen på 
marknaden är en stor möjlighet för Baseload samtidigt 
som det också innebär att lokala entreprenörer inte 
har nödvändig kunskap inom området, varför dessa 
måste komma från andra marknader som t.ex. 
Filipinerna.  
Ett av projekten i uppbyggnadsfas i Taiwan: 
 
Tiger  
Tiger är ett projekt som börjar borras under juni 2020. 
Målet är att ha projektet färdigställt under första 
halvan av 2021. Total förväntad kapacitet är 1 MW. 
 

 
 
Bild 2 Den mäktiga floden i närheten av projekt Tiger. 
 
Island (Varmaorka) 
På Island har Varmaorka identifierat 40 MW av 
potentiella projekt som går att utveckla inom några års 
tid. Många av dessa resurser ligger dock på kommunal 
mark och det har tagit längre tid än förväntat att 
kunna sluta avtal med dessa för att starta utveckling av 
projekten. För att snabba på utrullningen utvärderar 
Baseload att tillsammans med Varmaorka att borra 
ytterligare brunnar på befintliga projekt och skala upp 
dessa kraftverk. De mest prioriterade projekten på 
Island: 
 
Efri Reykir 
Vid Efri Reykir bygger Varmaorka ett kraftverk i 
kombination med en lokal fjärrvärmeanläggning. 
Projektet väntas vara klart i fjärde kvartalet 2020. 
Förseningen beror bland annat på att avtalet med det 
lokala värmebolaget har dragit ut på tiden.  
 
Reykholt 
Vid Reykholt bygger Varmaorka ett kraftverk vid en 
befintlig brunn. Projektet väntas vara klart under 
andra kvartalet 2020. 
 
 
 

 
Fludaorka (utbyggnad) 
 

 
 
Bild 3 Fludaorka i vinterskrud. 
 
Vid Varmaorkas första kraftverk kommer installation 
av en ny pump ske under andra kvartalet. Pumpen var 
planerad att installeras under Q1 men är försenad på 
grund av covid-19. Beroende på vattenflöde efter 
pumpbytet kan det bli aktuellt att installera ytterligare 
produktionskapacitet. Vidare ser Varmaorka på 
möjligheten att borra ytterligare brunnar i 
närområdet.  
 
 
 
 

Stockholm i maj 2020 
 

Alexander Helling  
CEO Baseload Capital  
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Väsentliga händelser under kvartalet 
 
INVESTERINGSAKTIVITETER 
Bolaget har under årets första månader investerat 
ytterligare 16,0 MSEK (183 MJPY) i Japan och 4,8 MSEK 
(15,1 MTWD) i Taiwan. 
 

FINANSIERING 
Moderbolaget Baseload Capital Holding AB har i 
februari 2020 tagit upp ett konvertibelt lån från 
huvudägarna om 94,2 MSEK.  
 
Vidare har villkoren för obligationslånet omförhandlats 
och ändrats för att bättre passa affärsmöjligheterna. 
 

COVID-19 
Påverkan från Covid-19 utbrottet som den 11 mars 
officiellt förklarades som en pandemi av WHO är 
svåröverskådlig på kort och lång sikt. Bolaget 
konstaterar att arbetet i Japan och i Taiwan just nu 
fortgår i stort sett som vanligt. Baseload Capitals 
anställda har möjlighet att arbeta hemifrån i den mån 
det är möjligt, samt vidta de försiktighetsåtgärder som 
respektive lands myndigheter förespråkar. Emellertid 
blir det med nya internationella resebestämmelser 
svårare för anställda i Sverige att besöka och på plats 
följa upp existerande och nya potentiella marknader. 
Vidare finns det uppenbara risker för 
projektförseningar om det skulle införas nationella 
reseförbud i Japan respektive Taiwan. 
Projektförseningar skulle i sin tur senarelägga 
kontantströmmar från projekt, både vad gäller 
investeringar och intäkter. Baseload Capital bevakar 
situationen i respektive land, följer de nya direktiv som 
eventuellt införs och sätter medarbetarnas hälsa i 
första hand. Vi kan i dagsläget endast konstatera några 
mindre projektförseningar, men är medvetna om att 
projekten av olika anledningar kan försenas med kort 
varsel. 
 
Väsentliga händelser efter kvartalets 
utgång 
 

INVESTERINGSAKTIVITETER 
Bolaget har sedan kvartalets utgång investerat 
ytterligare 18,2 MSEK (195 MJPY) i Japan och 7,6 MSEK 
(23,7 MTWD) i Taiwan. Vidare har 55,3 MSEK dragits 
från obligationslånet vilket motsvarar vad som hittills 
investerats i utvecklingen av projekt Okue i Japan. 

Under maj månad har 40,5 MSEK utbetalats från 
obligationskontot för investering i Vimmerby Power 
INC (projekt ”Tiger”) i Taiwan. Pengarna ska användas 
till initiala projektinvesteringar såsom förberedelser 
för borrning, borrning och inköp av moduler och 
kringutrustning för det planerade kraftverket. 

 

 

 

Obligationskovenanter 
 
I samband med att bolaget emitterade en grön 
obligation under första kvartalet 2019, sattes ett antal 
konvenanter som bolaget måste uppfylla. 
Konvenanterna har under året omförhandlats och 
ändrats, vilka redovisas nedan.  
 

MINIMUM CASH (Likviditetskovenant) 
Moderbolaget Baseload Capital Sweden AB (publ) 
hade vid kvartalets utgång 16,9 MSEK i fria likvida 
medel och 488,9 MSEK på det spärrade 
obligationskontot. 
 
Baseload Capital Holding AB (garantist för 
obligationslånet) hade vid kvartalets utgång 45,7 MSEK 
i likvida medel.  
 
Baseload Power Japan (garantist för obligationslånet) 
hade vid kvartalets utgång 1,4 MSEK (14,7 MJPY) i 
likvida medel. 
 
Sammantaget blir likviditeten, i fria medel, för de tre 
bolagen totalt 64,0 MSEK, vilket överstiger 
minimikravet på 12 månaders räntebetalningar. Med 
gällande obligationskupong på 8.55% blir totala 
räntebetalningar 12 månader framåt ca 43 MSEK. 
 

OPERATIONAL PROJECT INVESTMENTS TO EBITDA 
Kovenanten mäter investerade obligationsmedel över 
EBITDA på projektnivå för projekt som är färdigställda. 
För att möta kovenanten krävs ett ratio på 10:1. 
 
Eftersom inga projekt färdigställts där obligations-
medel använts går kovenanten i dagsläget inte att 
mäta. Om kovenanten inte går att mäta, anses den 
som uppfylld. 
 

ADJUSTED EQUITY RATIO 
Kovenanten mäter eget kapital över totala tillgångar 
justerat för likvida medel (inklusive likvida medel på 
obligationskontot). Förhållandet ska vara minst 20%. 
 
Moderbolagets egna kapital uppgick vid utgången av 
kvartalet till 180,4 MSEK. Totala tillgångar var 887,4 
MSEK. Likvida medel uppgick till 505,8 MSEK. Kvoten 
vid kvartalets utgång var 47,3%, och kovenanten anses 
därför uppfylld. 
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Övrig information 
 
PRELIMINÄR FINANSIELL KALENDAR 

 
Kvartalsrapport för andra kvartalet 2020 
28 augusti 2020 
 
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 
27 november 2020 
 
Kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 
24 februari 2021 
 

KONTAKTPERSONER 
 
Alexander Helling, VD 
+46 737 72 40 20 
alexander.helling@baseloadcap.com 
 
Johan Edin, CFO 
+46 764 66 69 21 
johan.edin@baseloadcap.com 
 
  

KONTAKTINFORMATION 
Baseload Capital Sweden AB (publ) 
Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm 
Reg.nr: 559143-5051 
www.baseloadcap.com  
 

PERSONAL OCH ORGANISATION 
Genomsnittligt antal anställda under perioden januari 
till mars var 8 (4), varav 3 kvinnor och 5 män. Vid 
periodens slut var antalet anställda 8 (5). 
 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Bolagets väsentliga finansiella risk- och 
osäkerhetsfaktorer inkluderar projektrisk, ränterisk, 
valutakursrisk, likviditets- och refinansieringsrisk, 
operationell risk samt motpartsrisk. En detaljerad 
redogörelse för bolagets väsentliga finansiella risker 
återfinns under avsnittet Finansiell riskhantering i 
årsredovisningen för 2019. 
 

VÄSENTLIGA BEDÖMNINGSPOSTER FÖR DEN FINANSIELLA 
RAPPORTERINGEN 
Då Baseload Capital är ett Investment Entity och som 
därmed redovisar investeringar till verkligt värde över 
resultaträkningen är bedömningen av verkligt värde på 
finansiella instrument väsentligt för den finansiella 
rapporteringen. Bedömning av verkligt värde på 
finansiella instrument består framförallt av att värdera 
marknadsvärdet av investerat kapital och lån till 
portföljbolag, d v s bolag som projekterar, bygger och 
driver geotermiska kraftverk. 

 
Bolaget har utarbetat en modell för bedömning av 
verkligt värde avseende aktier och lån, som beskrivs 
under avsnittet Väsentliga bedömningsposter för den 
finansiella rapporteringen i årsredovisningen för 2019.  
 

 
 

 

GRANSKNING  
Denna delårsrapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagetsrevisorer. 
Denna rapport har upprättats i en svensk och 
enengelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska 
den svenska versionen gälla. 
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Redovisningsprinciper 
 

TILLÄMPADE REGELVERK  
Denna delårsrapport har upprättats I enlighet med IAS 
34, delårsrapport. Koncernredovisningen är upprättad 
i enlighet med de internationella redovisnings- 
standarder (IFRS) som antagits av EU och med 
tillämpning av RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner. Årsredovisningen för 
moderbolaget är upprättad enligt Årsredovisnings-
lagen (1995:1554) och med tillämpning av RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. De viktigaste 
redovisningsprinciperna som tillämpats anges nedan.  

 

KONCERNREDOVISNING  
Baseload Capital Sweden AB (publ) är ett så kallat 
Investment Entity enligt IFRS 10, vilket kännetecknas 
av att bolaget har externa investerare till vilka man 
utför investeringstjänster i syfte att ge avkastning på 
investerarnas kapital. Bolaget har en klar investerings- 
och exitstrategi samt tar en aktiv roll, i form av 
styrelserepresentation och finansiell rådgivning, i de 
bolag man investerar i. Bolaget följer upp alla 
investeringar och redovisar investeringarna till verkligt 
värde. Som Investment Entity konsoliderar man inte 
dotterbolag och intresseföretag som är investeringar 
(portföljbolag) utan de värderas löpande till verkligt 
värde. 

Det nya zeeländska dotterbolaget Baseload Power 
New Zealand Limited följs inte upp eller värderas till 
verkligt värde av Baseload Capital Sweden AB (publ). 
Av dessa anledningar konsoliderar Baseload Capital 
Sweden AB (publ) den juridiska personen och 
dotterbolaget Baseload Power New Zealand Limited 
på traditionellt sätt d v s inte enligt IFRS 10 som ett 
separat Investment Entity. 

 

MODERBOLAGSREDOVISNING 
Moderbolaget redovisar aktier i dotterbolag, 
intressebolag och övriga innehav som utgör 
portföljbolag till marknadsvärde. Även lån till 
dotterbolag, intresse bolag och övriga bolag som utgör 
portföljbolag redovisas till marknadsvärde. Resultat av 
avyttring av aktier beräknas i enlighet härmed. 

 

UTLÄNDSK VALUTA 
Koncernens och moderbolagets funktionella valuta 
är svenska kronor, vilket även utgör 
rapporteringsvalutan. Transaktioner i utländsk valuta 
omräknas till funktionell valuta enligt de 
valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till 
den funktionella valutan till balansdagskurs. 
Vid omräkning av utländska valutor per 31 mars 
2020 har följande valutakurser använts: 
SEK/EUR 11.08 
SEK/JPY 0.0929 
SEK/NZD 6.04 
SEK/TWD 0.33 

SEK/USD 10.08 

 
 

 

UPPLUPNA RÄNTOR 
I och med att de nya ränteavdragsbegränsnings-
reglerna infördes 2019 väljer bolaget att redovisa 
upplupna räntor, i syfte att redovisningen i 
resultaträkningen bättre ska spegla redovisningen i 
skattedeklarationen. Den del av lån till dotterbolag, 
intressebolag och övriga bolag som utgör upplupna 
räntor redovisas fr.o.m. 2019 som Finansiella intäkter i 
resultaträkningen. Övriga värdeförändringar av lån 
redovisas som Värdeförändring av finansiella 
instrument i resultaträkningen. Tidigare redovisades 
även upplupna räntor under Värdeförändring av 
finansiella instrument. 
 

REDOVISNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt 
följande värderingskriterier: finansiella tillgångar och 
skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde, 
finansiella tillgångar och skulder värderade verkligt 
värde via resultaträkningen. Klassificeringen är 
beroende av för vilket syfte den finansiella posten 
förvärvades. Köp och försäljning av finansiella 
instrument redovisas per affärsdagen. 
 

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 

Pensioner 
Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda 
pensioner. Kostnader för pensionsplaner 
kostnadsförs i takt med att avgifter erläggs. 
 

LIKVIDA MEDEL 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och 
banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella 
placeringar med kortare återstående löptid än tre 
månader. 

 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och 
fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde och 
nyttjandeperiod görs årligen. 
 

LEASINGAVTAL 
Fr.o.m. 2019 tillämpas IFRS 16 i den juridiska enheten 
samt i koncernen vilket innebär att leasinghyran 
fördelas mellan avskrivning på tillgången och 
räntekostnader på leasingskulden, som redovisas som 
finansiell kostnad i resultaträkningen. Leasingskulden 
redovisas i balansräkningen. 
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31 mars

2019

31 december

-8 301

-8 301

9 931

9 931

-8 267

-8 267

-8 301 9 931 -8 267 2 468

-                          -                          -                          -                          -                          

1 774

-15

9 918

-39 950

-8 301 9 931 -8 267 9 931 2 468

3 547

-16 898

1 774

-15

3 547

-16 898

5 050 8 173 5 084 8 173 32 500

-6 536 -4 114 -6 503 -4 114 -20 805

jan-marjan-mar

2020 2019 2020 2019 2019

11 475 11 776 11 475 11 776 52 122

111 511 111 511 1 184

-                          -                          

-                          -                          

jan-decjan-marjan-mar

9 931



FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

tkr

Eget kapital per 31 december 2018

Periodens resultat

Summa totalresultat

Omföring av föregående års resultat

Eget kapital per 31 mars 2019

Periodens resultat

Summa totalresultat

Eget kapital per 31 december 2019

Periodens resultat

Summa totalresultat

Omföring av föregående års resultat

Eget kapital per 31 mars 2020

KASSAFLÖDESANALYS

tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Sålda investeringstjänster

Betald förvaltningskostnad

Övriga kassaflödespåverkande poster

Erhållen ränta

Betald ränta och uppläggningsavgifter

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Köp/försäljning av aktier

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån och amortering av skulder

Nyemission

Aktieägartillskott

Förändring av finansiering mot övriga bolag

PERIODENS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid periodens början

8

490 199

-                       

497 337

493 522

2 719

496 241

-                       

-                       

7 138

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

8 562

498 303

506 865LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

-20 456

-1 530

-20 802

1 714

-34 263

-53 351

-4 023

-303

-3 815

-                       

-                       

-3 815

1 184

2019

jan-mar

511

2020

jan-mar

111

186 325

9 931

-                          

188 793

180 526183 530

2019

jan-dec

5 038

5 038

5 038

-8 267

-                          

-                          

2 468

95 000

-                          

86 062

181 062

86 062

9 931

-86 062

2 468

-8 267

-8 267

-2 468

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

5 038

-                          

-                          

225

-                          

-                          

225

-                          

-                          

-                          

-                          

Aktiekapital kapital vinstmedel resultat kapital

Balanserade Periodens Summa egetÖvrigt tillskjutet

225

-8 267

-                          9 931 9 931

-8 267

-                          

225 181 062 9 931 196 256

-                          -                          -7 463 -7 463

-                          -                          -7 463 -7 463

27 133

8 562

498 303

495 583

2 719

498 303506 865

Förändring av finansiering mot koncern- och intressebolag

-                       

-                       

-                       

28 075

2020

jan-mar

111

-5 535

444

-4 980

28

-13 618

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella 

poster

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-                       

-                       

-18 571KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-10 660

-10 660

492 042

-                       

-942

27 133

-                       

-                       

-                       

-                       

28 075

-942

-                       

67 553

-                       

559 595

-                       

-                       

-5 535

444

-                       

-4 980

28

-13 618

-18 571



MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNING

tkr

Sålda investeringstjänster

Värdeförändring av finansiella instrument

Förvaltningskostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

Skatt

Årets resultat

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Periodens resultat

Summa totalresultat

BALANSRÄKNING

tkr

TILLGÅNGAR

Aktier i dotterbolag

Aktier i intressebolag

Långfristiga fordringar på dotterbolag

Långfristiga fordringar på intressebolag

Övriga långsiktiga fordringar

Nyttjanderättstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar på koncernbolag

Kortfristiga fordringar på intressebolag

Kortfristiga fordringar på övriga bolag

Skattefordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder till koncernbolag

Finansiella leasingskulder

Långfristiga räntebärande skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder till koncernbolag

Kortfristiga räntebärande skulder

Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

6 -                          -                          

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 498

15 434

225

496 241

1 220

89 959

9 931

8 173

3 620 1 307 4 263

887 392 704 422 844 569

2 243

1 299 809 1 082

703 346 506 859 651 579

-                          

-                          

158 001

492 654 490 206 492 042

-8 301 9 931 2 403

180 427 196 256 188 727

1 474 1 220 1 535

225

183 465 181 062 181 062

887 392 704 422 844 569

5 038 5 038 5 038

497 701

537 888 497 331 528 115

1 579 -                          1 579

282 1 090 695

22 145 -                          20 576

8 123 -                          7 564

1 535

349 505 207 092 316 453

183 018 49 787 145 590

-                          27 715 -                          

-                          14 914 -                          

143 212

27 669 23 497 26 116

2020 2019 2019

31 mars 31 mars 31 december

-8 301 9 931 -8 301 9 931 2 403

-8 301 9 931 -8 301 9 931 2 403

-4 114 -20 890

11 475 11 776 11 475 11 776 52 122

2 403

-                          -                          -                          -                          -                          

32 416

-8 301 9 931 -8 301 9 931 2 403

-16 898 -15 -16 898 -15 -39 931

jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-dec

2020 2019 2020 2019 2019

511 1 184

1 774 9 918

8 173 5 050

-6 536 -4 114 -6 536

111 511 111

3 547 1 774 3 547

-8 301 9 931 -8 301

137 344

1 474

505 752

225

209 218

2 321

5 050

-                          938

-                          -                          



KASSAFLÖDESANALYS

tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Sålda investeringstjänster

Betald förvaltningskostnad

Övriga kassaflödespåverkande poster

Erhållen ränta

Betald ränta och uppläggningsavgifter

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Köp/försäljning av aktier

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån och amortering av skulder

Nyemission

Aktieägartillskott

Förändring av finansiering mot övriga bolag

PERIODENS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid periodens början

10

Förändring av finansiering mot koncern- och intressebolag

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

7 138 66 312

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 27 133 27 133

28 075 28 075

-942 -942

497 337 558 355

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 505 752 505 752 496 241 497 701

8 051 8 051 493 522 494 982

497 701 497 701 2 719 2 719

-                       -                       

-                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       

-                       -                       490 199 492 042

-                       -                       -                       -10 661

-                       -                       -                       -10 661

-                       -34 244

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -19 082 -19 082 -3 815 -52 712

2020

Jan-Mar

111

-6 506

903

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella 

poster

-5 491

28

-13 618

-303 -1 530

-5 491 -3 815 -20 182

28 -                       1 714

511 1 184

-6 506 -4 023 -19 836

2020 2019 2019

jan-mar jan-mar jan-dec

111

903

-13 618
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