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Under tredje kvartalet har utvecklingen på respektive marknad varit fortsatt stark trots den rådande 
COVID-19-pandemin. Våra projektbolag har drabbats av vissa förseningar i sina projekt, men arbetet har i 
stort sett kunnat fortgå som planerat.

• Waita, som driftsattes under andra kvartalet producerar el enligt förväntan. Det andra japanska 
projektet, Midori, som togs i dift i slutet på andra kvartalet håller fortfarande på att trimmas in och 
beräknas vara i full drift innan årsskiftet.

• I Taiwan fortgår arbetet med ett antal projekt. I slutet av augusti påbörjades borrning för Westlake-
projektet, som förväntas bli det första kommersiella geotermiska projektet i Taiwan.

• Den nya pump som installerats på gruppens första kraftverk i Fludir på Island, innebär att ytterligare 
fyra Climeon-moduler kommer att kunna tas i drift i anläggningen. Reykholt beräknas tas i drift 
under fjärde kvartalet medan driftsättningen av Efri Reykir har försenats och nu beräknas tas i drift 
under första halvåret 2021. Under kvartalet har det konvertibla lån som Baseload Capital ställt ut till 
Varmaorka konverterats till aktier. 

• Under kvartalet etablerades ett dotterbolag i USA, Baseload Power US. Bolaget påbörjade 
investeringarna i ett första projekt i Kalifornien.

• Ytterligare pengar har dragits från Baseload Capitals gröna obligation som är noterad på Nasdaq. 
Bolaget har uppfyllt samtliga kovenanter under kvartalet.

• Under kvartalet har bolaget inlett ett samarbete med det nyzeeländska bolaget Geo40 och även 
deltagit i den nyemission som Geo40 genomfört. Geo40 har utvecklat en teknik för att extrahera 
kisel och andra mineraler ur geotermiskt vatten, vilket minskar driftskostnaderna för geotermiska 
kraftverk. Samtidigt produceras mineraler på ett hållbart sätt.
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VD:S KOMMENTARER
Under det tredje kvartalet har utvecklingen på 
respektive marknad varit fortsatt stark trots 
den rådande COVID-19-pandemin. Utöver den 
fortsatta utvecklingen i Japan, Island och Taiwan så 
är jag stolt över att meddela att vi under kvartalet 
även investerat kapital i det nyetablerade Baseload 
Power US och därmed gått in på vår fjärde marknad.

Baseload Capital är idag delägare i fyra 
projektbolag som samtliga har kunnat fortsätta med 
prospektering och projektutveckling i Japan, Island, 
och Taiwan tack vare sina väletablerade lokala team 
och nätverk. Detta i kombination med införandet 
av digitala arbetssätt innebär att COVID-19 haft en 
begränsad påverkan på våra befintliga marknader.

USA är en av världens största marknader för geotermi 
och har historiskt karaktäriserats av utveckling av 
högtempererade geotermiska kraftverk. Även om 
COVID-19 har begränsat våra möjligheter att resa 
och försenat vår etableringsprocess, så har vårt 
utvecklingsbolag lyckats etablera sig i USA samt 
börjat utveckla sitt första projekt i Kalifornien. Vi 
ser fram emot att fortsätta utforska marknaden, 
utveckla vår affär och bli en ledande investerare i 
lågtempererade geotermiska kraftverk i USA.

Avslutningsvis vill jag nämna vår intention att 
under kommande kvartal addera en ny strategisk 
delägare i Baseload Capital för att accelerera 
investeringstakten i Japan, Island, Taiwan och 
USA. Vi har passerat många nya milstolpar under 
det senaste kvartalet och jag ser fram emot vår 
fortsatta utveckling.

PROJEKTUPPDATERING
JAPAN
Den japanska marknaden för låg och medelhög 
geotermisk energiproduktion har en potential på 
mer än 10 GW. Av denna potential är en väldigt 
liten del utvecklad idag. Mycket på grund av att 
teknologin för att utvinna och omvandla värme 
till el vid låga temperaturer inte varit tillräckligt 
utvecklad men också på grund av att onsen-ägare 
varit oroliga för hur elproduktion vid befintliga 
värmekällor påverkar deras affär. 

Baseload Power Japan bearbetar marknaden 
med ny teknologi, ett strukturerat arbetssätt 
samt genom samarbete med lokala aktörer för att 
skapa projektmöjligheter som tidigare inte kunnat 

realiseras. Under det senaste kvartalet har Baseload 
Power Japan anställt en ny Country Manager med 
uppdraget att påskynda projektutvecklingen och 
öka bolagets fokus på greenfield-projekt. 

Utvalda projekt i uppbyggnadsfas:

SHIKA (WAITA)
Waita är Baseload Power Japans första s.k. 
”bottoming cycle”-projekt där kraftverket utnyttjar 
restvärme från ett befintligt högtempererat 
geotermiskt kraftverk. Således kan den totala 
effektiviteten ökas och på ett bättre sätt nyttja 
samma geotermiska resurs. Omfattade nederbörd 
och översvämningar medförde ett kortare oplanerat 
driftstopp under sommaren, men kraftverket 
producerar nu elektricitet enligt förväntan igen. 
Det lyckade och nära samarbetet med flertalet 
aktörer under utvecklingen av Waita har lett till nya 
projekt såsom Sansui, beskrivet nedan.

IWANA (OKUE)
Okue är ett projekt med en potential på upp till 
1,9 MW och med avtal på plats gällande arrende 
och elnätskapacitet. Borrning var planerad att 
påbörjas under Q4 2020, men har skjutits på 
framtiden i avvaktan på utvärdering och beslut om 
exakt borrplats. Arbete med att utforska tänkbara 
borrplatser pågår för närvarande.

SANSUI
Sansui är Baseloads första s.k. ”brownfield”-
projekt i Kyushu. Det är beläget nära det befintliga 
kraftverket Waita där en befintlig brunn ska 
användas för att producera el som sedan säljs till 
elnätet. Projektet har startats och planeras att 
utvecklas under första halvan av 2021 tillsammans 

Kraftverket  Waita i  Kyushu
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med delvis samma aktörer som var med i 
uppförandet av Waita-projektet. Sansui-projektet 
är relativt litet men förstärker Baseload Power 
Japans position i ett område som är välkänt för sin 
stora geotermiska potential.

KITSUNE (MIDORI)
Kitsune är Baseloads första s.k. ”brownfield”-
projekt som nyttjar en befintlig Onsen-brunn 
på ett japanskt spa för att producera el. Denna 
kombination erbjuder en helt ny typ av affärsmodell 
till spa-ägare runt om i Japan som upplever 
sjunkande intäkter till följd av en minskande spa-
turism. Projektet håller fortfarande på att trimmas 
in och väntas vara i full drift innan årsskiftet.

TAIWAN
Trots att potentialen i Taiwan uppgår till mer än 1 GW 
så finns i dagsläget endast ett geotermiskt kraftverk 
med 100 kW kapacitet driftsatt i landet. Taiwans 
regering ser mycket positivt på geotermi och vill 
minska beroendet av fossila energikällor, från 
vilka den största delen av elektriciteten kommer 
i dagsläget. Den ännu oexploaterade marknaden 
innebär möjligheter för Baseload Power Taiwan, 
men också vissa utmaningar såsom att tillgången 
till bolag med kunskaper om geotermisk borrning 
är begränsad. Relevant kompetens kan dock säkras 
och importeras från andra länder i regionen. 

Utvalda projekt under utveckling:

WESTLAKE
På projekt Westlake påbörjades borrning i slutet av 
augusti. Arbetet har fortskridit enligt förväntan och 
den första fasen väntas slutföras innan årsskiftet. 
Westlake är Baseloads första s.k. ”greenfield”-
projekt. Då Taiwan endast haft ett par mindre 
geotermiska pilotprojekt förväntas Westlake bli 

Taiwans första kommersiella projekt.

ISLAND (VARMAORKA)
På Island har det lokala intressebolaget Varmaorka 
identifierat ett antal potentiella projekt med en 
total potential på 40 MW. Många av dessa projekt 
är belägna på kommunal mark vilket innebär extra 
diskussioner och således fördröjd projektutrullning. 
För att påskynda utvecklingen ser Varmaorka 
tillsammans med Baseload Capital över möjligheten 
att utöka kapaciteten för befintliga projekt genom 
att borra nya geotermiska brunnar. 

Utvalda projekt under utveckling:

FLUDAORKA (UTBYGGNAD)
En ny geotermisk pump installerades under andra 
kvartalet på Fludir. Installationen kommer att bidra 
till ett ökat flöde av varmvatten vilket möjliggör en 
expansion av kraftverket. Ytterligare fyra moduler 
kommer installeras och därmed dubbla den 
installerade kapaciteten till 1,2 MW. Utöver detta 
håller Varmaorka på att testa ett nytt kylsystem 
vilket skulle kunna öka kraftverkets effektivitet 
ytterligare. Det är snart två år sedan kraftverket 
driftsattes och det producerar idag elektricitet 
enligt förväntan.

Pågående borrning på West lake

Fludaorka kraftverket

Kraftverket  Midori  i  Gi fu prefekturen
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REYKHOLT
Reykholt är Varmaorkas andra kraftverk på 
Island och planeras att driftsättas under det 
fjärde kvartalet. Projektet har försenats av 
tillståndsprocesser, men nödvändiga tillstånd är 
nu beviljade och projektet är under slutförande. 
Reykolt är det första projektet som använder en 
närliggande flod för att förse kraftverket med 
kylvatten.

EFRI REYKIR
På Efri Reykir byggs projektet tillsammans med 
ett lokalt fjärrvärmeverk. Projektet väntas bli klart 
under första halvan av 2021. Förseningen beror 
delvis på utdragna förhandlingar samt att projektets 
omfattning utökats med ytterligare moduler. 
Vidare beror förseningen på en omprioritering där 
expansionen av Fludaorka prioriterats.  Projektet 
kommer att bli det första projekt som utvecklats 
tillsammans med ett fjärrvärmeverk.

NOVEMBER 2020,  STOCKHOLM

ALEXANDER HELLING
CEO BASELOAD CAPITAL

Bef int l ig  brunn på Reykholt
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER KVARTALET
INVESTERINGSAKTIVITETER
Bolaget har under tredje kvartalet investerat 12,2 
MSEK (143,5 MJPY) i Japan, 15,3 MSEK (49,9 MTWD) i 
Taiwan och 8,1 MSEK (0,9 MUSD) i USA. 

Det konvertibla lån som bolaget ställde ut till det 
islänska intressebolaget Varmaorka under första 
kvartalet 2018 har konverterats till aktier enligt 
lånevillkoren. Lånet inklusive upplupen ränta 
uppgick till 21,0 MSEK (2,0 MEUR).

Vidare har bolaget investerat 2,4 MSEK (400 TNZD) 
i en nyemission i det nyzeeländska bolaget Geo40, 
som har utvecklat en teknik för att extrahera 
kisel och andra mineraler ur geotermiskt vatten. 
Genom att utvinna och extrahera kisel och andra 
värdefulla mineraler såsom litium sänker Geo40s 
teknik driftskostnaderna för geotermiska kraftverk, 
samtidigt som de producerar mineraler på ett 
hållbart sätt.

FINANSIERING
Bolaget har under tredje kvartalet inte tagit upp 
några ytterligare lån från moderbolaget Baseload 
Capital Holding AB. Under året har totalt 51,7 MSEK 
lånats upp från moderbolaget.

Under kvartalet har totalt 36,6 MSEK dragits från 
obligationslånet för finanisiering av projekt i Japan 
och Taiwan. Under året har totalt 131,4 MSEK dragits 
från obligationslånet.

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, Taiwan 
och Island 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 1,7 MSEK (20,0 MJPY) i Japan och 2,7 
MSEK (9,0 MTWD) i Taiwan. Inga ytterligare pengar 
har dragits från obligationslånet.

FINANSIERING
Bolaget har efter tredje kvartalet tagit upp 
ytterligare lån från moderbolaget Baseload Capital 
Holding AB om 3,4 MSEK (0,4 MUSD).

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 24,8 MSEK i fria 
likvida medel och 357,4 MSEK på det spärrade 
obligationskontot.

Baseload Capital Holding AB (garant för 
obligationslånet) hade vid kvartalets utgång 37,4 
MSEK i likvida medel. 

Baseload Power Japan (garant för obligationslånet) 
hade vid kvartalets utgång 6,7 MSEK (79,3 MJPY) i 
likvida medel.

Sammantaget blir likviditeten, i fria medel, för 
de tre bolagen totalt 68,9 MSEK, vilket överstiger 
minimikravet på 12 månaders räntebetalningar. Med 
gällande obligationskupong på 8,25% blir totala 
räntebetalningar 12 månader framåt ca 41 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.
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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 163,0 MSEK. Totala tillgångar var 
884,5 MSEK. Likvida medel uppgick till 382,2 
MSEK. Kvoten vid kvartalets utgång var 32,5%, och 
kovenanten anses därför uppfylld.

ÖVRIG INFORMATION
PRELIMINÄR FINANSIELL KALENDER
Kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020
24 februari 2021
Kvartalsrapport för första kvartalet 2021
26 maj 2021
Kvartalsrapport för andra kvartalet 2021
27 augusti 2021
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021
26 november 2021
Kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2021
25 februari 2022

KONTAKTPERSON
Alexander Helling, VD
+46 737 72 40 20
alexander.helling@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 juni var 8 (6), varav 3 kvinnor och 5 män. 
Vid periodens slut var antalet anställda 8 (8).

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 en 
engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska 
den svenska versionen gälla.

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. 
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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 nyzeeländska 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 30 
september 2020 har följande valutakurser använts:

SEK/EUR 10,54
SEK/JPY  0,0851
SEK/NZD 5,91
SEK/TWD 0,31
SEK/USD 8,99

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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FINANSIELLA RAPPORTER I  SAMMANDRAG - KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

tkr
Sålda investeringstjänster
Värdeförändring av finansiella instrument
Förvaltningskostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
Periodens resultat
Summa totalresultat

BALANSRÄKNING

tkr
TILLGÅNGAR
Imateriella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Aktier i intressebolag
Aktier i övriga bolag
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

509 -   -   

2 375 -   -   

-   -   
791 -   

25 201

103 939
20 900

1 597
265 184

158 072 96 684 143 211
55 295

281 701

26 116

144 331

-   

462

jul-sepjul-sep
2020 2019 2020 2019 2019

7 515 -6 675 23 835 18 990 52 122
494 111 779 773 1 184

jan-decjan-sepjan-sep

2 781 -13 618 8 878 3 863 32 500
-5 229 -7 054 -15 736 -15 900 -20 805

2 468
0 -   -28 -   -   

8 945
-26 143

9 918
-39 950

-7 001 -22 609 -25 653 -13 335 2 468

5 505
-15 287

5 284
-14 275

13 041
-47 572

-13 335

-7 001
-7 001

-22 609
-22 609

-25 681
-25 681

-7 001 -22 609 -25 681

-13 335
-13 335

2 468
2 468

2020
30 september

2019
30 september

2019
31 december

-   

1 535
315 193

-   

25

1 579

713

-   

1 350
499 302

- 16 864 -   

-   - 20 576
-   -   7 564

1 742 -   -   

5 038
225

181 062
-13 335
172 989

498 303
528 735
843 928

5 038
225

5 038
225

383 414
385 180
884 483

521 575
522 037
787 221

716 106

118 741

491 430
611 769

158 001

492 042
651 579

181 062
2 468

188 793
220 877

493 879

183 530
-25 681
163 112

1 350 1 597 1 535

2 243
1 314

5 266 2 464 3 557

-   
-   

1 938
3 328

498
1 175

884 483 787 221 843 928

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter



10

FINANSIELLA RAPPORTER I  SAMMANDRAG - KONCERNEN FORTS.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

tkr
Eget kapital per 31 december 2018
Periodens resultat
Summa totalresultat
Omföring av föregående års resultat
Eget kapital per 30 september 2019
Periodens resultat
Summa totalresultat
Eget kapital per 31 december 2019
Periodens resultat
Summa totalresultat
Omföring av föregående års resultat
Eget kapital per 30 september 2020

KASSAFLÖDESANALYS

tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Sålda investeringstjänster
Betald förvaltningskostnad
Övriga kassaflödespåverkande poster

Erhållen ränta
Betald ränta och uppläggningsavgifter

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Köp av imateriella anläggningstillgångar
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

-13 032
378

-11 876

40
-36 363
-48 199

181 062 -13 335

-7 057

172 989
-   -   15 803 15 803
-   -   15 803 15 803

225

-23 575

492 042
-   

7 637

491 500

-   
557 568

518 856

2 719

-12 235

225

-25 681

- -13 335 -13 335

-8 247

-   
-   
-   

-49 809
6 695

-   
67 553

-   
559 59518 683

17 358
825

-12 235-21 200 -1 821

-130 -509

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella 
poster

-5 105

523
-2 475

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-10 660
-10 660

-1 821-21 200

-13 103

-23 575

500
-   
-   

-   
-   
-   

-15 884

2020
jul-sep

494
-3 209

888
-1 826

0
-11 278

-5 727
511

-43 115

-114 889

498 303

9 805

511 770

521 575

495 583

2 719

498 303383 414

Aktiekapital kapital vinstmedel resultat kapital
Balanserade Periodens Summa egetÖvrigt tillskjutet

-   

-   

225
-   
-   
-   

-   

225

-   
-   
-   

-   

-   
-   

5 038

-   
-   

5 038

5 038

5 038

-25 681

-   
-   

2 468

95 000
-   

86 062

181 062

86 062
-13 335

-86 062

2 468
-25 681
-25 681

-2 468

186 325
-13 335

-   

188 793

163 112183 530

2019
jan-dec

-25 681
-   

1 184

2019
jan-sep

773

jul-sep
2019

111

2020
jan-sep

779
-20 456

-1 530
-20 802

1 714
-34 263
-53 351

-14 590
1 292

-12 525

555
-14 507
-26 477

521 575

-   
-   

66 068

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-42 551

425 965

383 414LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

Förändring av finansiering mot koncern- och intressebolag
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FINANSIELLA RAPPORTER I  SAMMANDRAG - 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
Imateriella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Aktier i intressebolag
Aktier i övriga bolag
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

543 938
791 -   

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

2 375 -   -   

494 111 779

5 505 5 284 13 041

-7 000 -22 647 -25 715

158 073

1 350

382 177

225

220 877

2 348

2 782

773 1 184

8 945 9 918
-13 660 8 786

-5 228 -7 095 -15 828

2020 2019 2020 2019 2019

-15 941 -20 890
7 515 -6 675 23 835 18 990 52 122

2 403
-   -   -   -   -   

32 416

-7 000 -22 647 -25 715 -13 373 2 403
-15 287 -14 272 -47 542 -26 139 -39 931

-7 000 -22 647 -25 715 -13 373 2 403
-7 000 -22 647 -25 715 -13 373 2 403

143 212
55 295 25 201 26 116

2020 2019 2019
30 september 30 september 31 december

509 -   -   

1 535
500 530 266 417 316 453

282 927 105 171 145 590
- 20 900 -   
-   16 864 -   

497 701
383 939 520 969 528 115

-   -   1 579

1 737 462 695

-   -   20 576
-   -   7 564

25 -   -   

225
183 465 181 062 181 062

884 469 787 386 844 569

5 038 5 038 5 038

-25 715 -13 373 2 403
163 012 172 951 188 727

1 350 1 597 1 535

716 106 611 769 651 579
-   
-   

158 001

493 879 491 430 492 042

2 243
3 003 834 1 082

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 498

118 741

225

520 507

1 597

96 684

-13 373

3 822

5 351 2 666 4 263
884 469 787 386 844 569
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FINANSIELLA RAPPORTER I  SAMMANDRAG - MODERBOLAGET FORTS.

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

779

743

-36 334

2019 2019
jan-sep jan-sep jan-dec

-1 530
-12 540 -12 353 -20 182

523 40 555 1 714

773 1 184
-14 062 -14 418 -19 836

2020 2019
Jul-Sep Jul-Sep

494 111
-3 623 -5 555
1 319 511

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella 
poster

-1 810 -4 933

0
-11 278 -2 475 -34 244

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -13 087 -6 886 -48 834 -26 306 -52 712

500 - 491 500 492 042

-21 200 -1 821 -23 575 -12 235 -10 661
-21 200 -1 821 -23 575 -12 235 -10 661

-   

-   -   

-   -   -   -   -   
-   -   -   -   -   

64 828 66 312

556 328 558 355

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 382 177 520 507 382 177 520 507 497 701

-42 535 8 737 -115 524 517 787 494 982

424 712 511 770 497 701 2 719 2 719

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -8 247 17 443 -43 115

-15 884 16 118 -49 809
7 637 825 6 695

Förändring av finansiering mot koncern- och intressebolag

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-14 507

1 292

2020


