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Under fjärde kvartalet 2020 har alla våra portföljbolag uppfyllt flera viktiga delmål och samtidigt arbetat
intensivt med olika partners för att planera inför 2021. Även om pandemin påverkat portföljbolagens
verksamhet genom framförallt mer tidskrävande affärsutvecklingsarbete på distans samt försenade
leveranser har arbetet har i stort sett kunnat fortgå som planerat.

•

I Japan började Ryuta Hiratsuka som ny VD för Baseload Power Japan efter Ito Masahiro. Två kraftverk
är i drift och förberedelserna för det tredje kraftverket pågår.

•

I Taiwan är borrningen åter i full gång i Westlake-projektet efter ett avbrott orsakat av att en del av
borrutrustningen fastnat i borrhålet på 630 meters djup.

•

På Island driftsatte Varmaorka Reykholts kraftverk som kommer att leverera 300 kW till elnätet. På
kraftverket i Fludir har ett nytt kylsystem installerats som förväntas sänka den interna elförbrukningen
med upp till 15%.

•

I USA pågår arbetet med att ta kraftverket i drift och om allt går som planerat beräknas driftsättning
av det första kraftverket i USA ske under andra halvåret 2021. Tre markarrendesavtal har tecknats i
Nevada, där det finns en stor potential för utveckling av nya geotermiska projekt.

•

Då bolaget är ett investment entity och därmed värderar aktier och lån till verkligt värde, har den
stärkta kronan gentemot lokala valutor medfört en nedskrivning under kvartalet med totalt 29,6 MSEK.
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VD :S KOM MENTA RER
Under fjärde kvartalet 2020 har alla våra
portföljbolag uppfyllt flera viktiga delmål och
samtidigt arbetat intensivt med olika partners
för att planera inför 2021. Vi har haft ett nära
samarbete med Climeon gällande utvecklingen av
nästa generations Heat Power modul.

Tack vare de två pilotprojekten upplever Baseload
Power Japan ett större intresse för låg- till
medeltempererad geotermisk elproduktion. Det
nära samarbetet med lokala leverantörer och
partners fortsätter i syfte att hitta och undersöka
fler framtida möjligheter.
Utvalda projekt i uppbyggnadsfas:

I november månad passerades tvåårsdagen för det
första geotermiska kraftverket på Island där Baseload
redan från start varit en aktiv och engagerad
investerare. Samtidigt har vi sett en fortsatt positiv
utveckling inom de andra portföljbolagen. I Taiwan
har det varit stort fokus på borrningen vid projekt
Westlake. Baseload Power Japan har fortsatt att
arbeta nära lokala partners och leverantörer för att
stärka sin position som en ledande utvecklare inom
lågtempererad geotermi. Baseload Power USA har
efter etableringen i Q3, 2020 haft en bra start med
fortsatt arbete på projekt Wendel i Kalifornien
samtidigt som bolaget säkrat upp ytterligare tre
intressanta markarrendesavtal i Nevada.

KITS UN E ( M I D O RI )

Projektet är Baseload Power Japans första av två
pilotprojekt och använder överflödig värme vid ett
Japanskt onsen-spa. Projektet håller fortsatt på att
trimmas in för att säkerställa en stabil, säker och
långsiktig elproduktion, men producerar samtidigt
el i dagsläget.

Sammantaget känner jag mig stolt över det vi
lyckats åstadkomma trots den rådande pandemin.
Även om pandemin påverkat portföljbolagens
verksamhet genom framförallt mer tidskrävande
affärsutvecklingsarbete på distans samt försenade
leveranser, kan jag inte annat än att konstatera att
vi kommit lindrigt undan.

Kr a ft ver ket M i d o r i i Gi fu p r efekt ur e n

SA NSUI

Nu blickar vi framåt mot 2021 med fortsatt stora
ambitioner om att utveckla Baseload mot att
bli en ledande investerare inom geotermi, med
portföljbolag som ligger i framkant av utvecklingen
av geotermiska kraftverk på respektive marknad.

Sansui är beläget nära det befintliga kraftverket
Waita och kommer att använda en befintlig brunn
för att producera el som säljs till elnätet. Under
det sista kvartalet genomfördes omfattande
förberedelser för projektets utveckling. Bland
annat gjordes flera tillståndsansökningar och det
genomfördes ett omfattande flödestest av den
befintliga brunnen. Utvecklingen av projektet
förväntas fortgå enligt plan under den första halvan
av 2021 och driftsättas under Q2/Q3.

P ROJ EKTUPPDATERING
JAPAN

Den geotermiska potentialen för låg och medelhög
geotermisk elproduktion i Japan uppskattas
till mer än 10 GW och är näst intill outnyttjad
idag, mycket på grund av att teknologin för låga
temperaturer inte varit tillräckligt effektiv. Med
det första pilotprojektet Midori har Baseload
Power Japan visat att man snabbt kan driftsätta
kraftverk i kombination med onsen-spa. Det andra
pilotprojektet Waita har rönt stort intresse genom
att påvisa möjligheten att öka effektiviteten på
befintliga kraftverk och därmed skapa elproduktion
i större skala, även vid lägre temperaturer.

S H I K A ( WA ITA )

Waita är ett av två pilotprojekt i Japan och en
s.k. ”bottoming cycle” där restvärmen från ett
befintligt geotermiskt kraftverk används för
att öka verkningsgraden på kraftverket som
helhet. Projektet sattes i drift under Q2 2020
men drabbades kort därefter av ett längre
avbrott på grund av omfattande nederbörd och
översvämningar i området. Sedan återuppstarten
har kraftverket fortsatt visat goda resultat och en
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stabil elproduktion. Till vår glädje har projektet fått
mycket uppmärksamhet och haft många besökare.

WESTL A KE

Under hösten och vintern har Baseload Power
Taiwan fortsatt borrningen i Westlake. Projektet
har fördröjts då delar av borrutrustningen
fastnade på 630 meters djup. Efter ett uppehåll i
väntan på reservdelar samt arbete med att frigöra
borrutrustningen är borrningen återigen igång.
Projektet har väckt stort intresse i området och
väntas blir Taiwans första kommersiella geotermiska
kraftverk.
IS L AN D

På Island har Varmaorka fortsatt att undersöka och
kartlägga ett stort antal potentiella projekt, med en
total potential om ca 40 MW. Även om många av
de potentiella projekten fördröjts då de är belägna
på kommunal mark finns det en bra möjlighet till
fortsatt utrullning under de kommande åren.
Varmaorka undersöker även möjligheten att
expandera befintliga projekt genom att öka
existerande vattenflöden alternativt genom att
borra nya geotermiska brunnar.

Kraftve rk e t W ait a i Kyus hu

IWANA (O KUE )

Okue är ett projekt med en potential på upp till 1,9
MW, med avtal på plats avseende markarrende och
elnätskapacitet. Borrning var planerad att påbörjas
under Q4 2020, men har skjutits upp i avvaktan på
utvärdering av exakt plats för borrning. Arbetet med
att undersöka tänkbara borrplatser har fortgått
under årets sista kvartal och planeras att fortsätta
under första halvan av 2021.

Utvalda projekt under utveckling:
REYKH O LT

TAIWAN

Projektet är under slutförande och har samtliga
tillstånd på plats. Projektet som blir Varmaorkas
andra projekt på Island kommer driftsättas i början
på 2021 och blir det första kraftverket som använder
en närliggande flod för kylning.

Likt Japan, har Taiwan en stor geotermisk potential
som uppgår till mer än 1 GW. Detta i kombination
med en omfattande import av fossila energikällor
har gjort regeringen mycket positiv till utvecklingen
av inhemsk geotermisk elproduktion. Den
ännu oexploaterade marknaden innebär stora
möjligheter för Baseload Power Taiwan, men
även vissa utmaningar då det finns en begränsad
kunskap inom geotermisk borrning i Taiwan. Tack
vare Baseloads globala nätverk har detta kunnat
lösas genom import av väsentlig kunskap från andra
länder.
Utvalda projekt under utveckling:

B efi nt l i g br unn p å R eykholt

F LUDAO RK A ( UTBYGGN A D )

Kraftverket passerade under kvartalet sitt tvåårsjubileum sedan installationen i november 2018.
Mycket har hänt sedan dess, med bland annat
installationen av en ny geotermisk pump under
sommaren, och nu senast testningen av ett nytt
kylsystem. Bytet av kylsystemet har hittills varit

Pågåe nde borrning på W es t l a ke
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lyckat och bidragit till ökad effektivitet. Om systemet
fortsatt visar goda resultat skulle konceptet kunna
användas i andra projekt på Island och även på
andra marknader. Under första halvan av 2021
planeras en expansion av kraftverket som förväntas
dubblera elproduktionen.

WEN D EL

Arbetet med att ta kraftverket i drift pågår och om
allt går som planerat beräknas driftsättning av det
första kraftverket i USA ske under andra halvåret
2021.

W end el , USA
Fludaork a kr a ft ver ket

EF RI REYKI R

Utvecklingen av projektet går enligt plan
och förväntas bli klart under 2021. Projektet
har försenats, främst på grund av utdragna
förhandlingar. Därutöver har expansionen av
Fludaorka
prioriterats.
Projektet
utvecklas
tillsammans med ett lokalt fjärrvärmeverk.

FEBRUARI 2021, STOCKHOLM

A L EX A N D ER H EL L I N G
V D BA S ELOA D CA PITA L

USA

USA är en av världens största marknader för
geotermi och har historiskt sett karaktäriserats av
en stark utveckling av högtempererade kraftverk.
Detta gör att det finns en stor kunskapsbas i USA
för att ta nästa steg i utvecklingen, mot geotermiska
kraftverk för lägre temperaturer. Efter etableringen
av Baseload Power USA har tre markarrendesavtal
tecknats i Nevada, där det finns en stor potential
för utveckling av nya geotermiska projekt.
Ambitionen är att genomföra mer detaljerade
geologiska undersökningar under det kommande
året, utvärdera intressanta geotermiska områden
och teckna nya markarrendesavtal.
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VÄ S ENTL I G A HÄ ND ELSER
UN D ER KVA RTA L E T

O BLI GATI O NS KOV EN ANTER
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.

I NVESTERI NG SA KTIVITE TER

Bolaget har under fjärde kvartalet investerat 7,1
MSEK (87,8 MJPY) i Japan och 3,8 MSEK (12,7 MTWD)
i Taiwan. Inga investeringar har gjorts i USA under
kvartalet.

M I N I MUM CA S H ( L I K V I D ITETS KOV EN A NT )

Moderbolaget Baseload Capital Sweden AB
(publ) hade vid kvartalets utgång 14,0 MSEK i fria
likvida medel och 357,4 MSEK på det spärrade
obligationskontot.

F I NANS I ERI N G

Bolaget har under fjärde kvartalet tagit upp lån
om 18,4 MSEK från moderbolaget Baseload Capital
Holding AB. Under året har totalt 70,1 MSEK lånats
upp från moderbolaget.

Baseload Capital Holding AB (garantist för
obligationslånet) hade vid kvartalets utgång 31,7
MSEK i likvida medel.

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

Baseload
Power
Japan
(garantist
för
obligationslånet) hade vid kvartalets utgång 6,5
MSEK (81,7 MJPY) i likvida medel.

COVI D-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
och portföljbolagens 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.

Sammantaget blir likviditeten, i fria medel, för
de tre bolagen totalt 52,2 MSEK, vilket överstiger
minimikravet på 12 månaders räntebetalningar. Med
gällande obligationskupong på 8.25% blir totala
räntebetalningar 12 månader framåt ca 41 MSEK.
O PERATI O N A L PROJ ECT I N V ESTM ENTS 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 obligationsmedel använts går kovenanten i dagsläget inte att
mäta. Om kovenanten inte går att mäta, anses den
som uppfylld.
A DJ U STED EQ UIT Y RATI O

Kovenanten mäter eget kapital samt lån från
moderbolaget (underställda obligationslånet) i
relation till 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 117,3 MSEK och lån från moderbolaget
Baseload Capital Holding AB var 223,3 MSEK. Totala
tillgångar var 861,2 MSEK. Likvida medel uppgick till
371,4 MSEK. Kvoten vid kvartalets utgång var 69,5%
och kovenanten anses därför uppfylld.

VÄ S ENTL I G A HÄ ND ELSER EF TER
KVA RTA L E TS UTGÅ NG
I NVESTERI NG SA KTIVITE TER

Bolaget har sedan kvartalets utgång investerat
ytterligare 3,4 MSEK (11,5 MTWD) i Taiwan samt 0,8
MSEK (0,1 MUSD) i USA. Inga ytterligare pengar har
dragits från obligationslånet.
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ÖVRI G I N FO RMATIO N

verkligt värde avseende aktier och lån, som beskrivs
under avsnittet Väsentliga bedömningsposter för
den finansiella rapporteringen i årsredovisningen
för 2019.

PRELI MI NÄR F IN A NSIELL K A LEN D ER

Kvartalsrapport för första kvartalet 2021
26 maj 2021
Kvartalsrapport för andra kvartalet 2021
27 augusti 2021

G RA NS KN I N G

Denna delårsrapport har inte varit föremål för
granskning av bolagetsrevisorer.

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021
26 november 2021
Kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2021
25 februari 2022

Denna rapport har upprättats i en svensk och en
engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska
den svenska versionen gälla.

KO NTAKTPERSON

REDOV IS N I N G S P RI N CI P ER

Alexander Helling, VD
+46 737 72 40 20
alexander.helling@baseloadcap.com

TI L L Ä M PA D E REG ELV ERK

Denna delårsrapport har upprättats I enlighet
med IAS 34, delårsrapport. Koncernredovisningen
är upprättad i enlighet med de internationella
redovisningsstandarder (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.

KO NTAKTI NFORM ATION

Baseload Capital Sweden AB (publ)
Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm
Reg.nr: 559143-5051
www.baseloadcap.com
PERSO NAL OCH ORG A N ISATION

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).

KO N CERN RED OV IS N I N G

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.

VÄSENTLI GA RISKER OCH OSÄ KERHE TSFA K TO RER

Bolagets
väsentliga
finansiella
riskoch
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.
VÄSENTLI GA
BED ÖM N IN G SPOSTER
F I NANS I ELL A R A P PORTERIN G EN

FÖR

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.

D EN

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.

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.

Bolaget har utarbetat en modell för bedömning av
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MODERBO L AG SRED OVISN IN G

ERSÄT TN I N G TI L L A NSTÄ L L DA

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

PENSIONER

Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda
pensioner.
Kostnader
för
pensionsplaner
kostnadsförs i takt med att avgifter erläggs.
L I K V I DA M ED EL

Som likvida medel klassificeras, förutom kassaoch banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella
placeringar med kortare återstående löptid än tre
månader.

UTL ÄNDSK VA LUTA

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.

M ATERI EL L A A N L ÄG G N I N GSTI L LGÅ N G A R

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.

Vid omräkning av utländska valutor per 31 december
2020 har följande valutakurser använts:
SEK/EUR
SEK/JPY		
SEK/NZD
SEK/TWD
SEK/USD

L EA S I N G AV TA L

10,04
0,0792
5,88
0,29
8,19

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.

UPPLUPNA RÄ NTOR

I och med att de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes 2019 väljer bolaget att redovisa
upplupna räntor. 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.
REDOVIS NI NG AV F IN A NSIELL A TILLG Å N G A R O CH
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.
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F I N A NS I ELL A R A PPO RTER I SA MMA N DR AG - KO N CERN EN
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F I N A NS I ELL A R A PPO RTER I SA MMA N DR AG - KO N CERN EN FO RTS .
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F I N A NS I ELL A R A PPO RTER I SA MMA N DR AG - M O DERBO L AGET
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F I N A NS I ELL A R A PPO RTER I SA MMA N DR AG - M O DERBO L AGET FO RTS .
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