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Under första kvartalet 2021 stängde Baseload en kapitalrunda på 25 MUSD med Chevron Technology
Ventures (”Chevron”) som ny strategisk investerare.
•

I Japan fortgår arbetet med Sansui som är det tredje projektet i Japan. Det är ett mindre projekt där
en befintlig onsen-brunn används för att driva två stycken Climeonmoduler. Projektet är strategiskt
viktigt för att kunna expandera med större projekt i samma område.

•

I Taiwan är borrningen åter i full gång i Westlake-projektet med ett uppnått djup på 900 meter och
har ett mål på 1200 meter. Enligt nya tidsplanen bör borrningen kunna vara färdig i slutet av maj
eller början av juni.

•

På Island driftsatte Varmaorka fas 2 på Fludir och startade upp ytterligare 600 kW vilket ger Fludir 1
& 2 en totalkapacitet på 1200 kW. Arbetet för fas tre har också startats med att utvärdera om vi kan
bygga ytterligare mellan 500 och 1500 kW på siten.

•

I USA har Baseload signerat ett LOI tillsammans med Chevron Technology Center för att bygga ett
pilotprojekt på en befintlig oljebrunn.
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VD:S KOMMENTARER
Under första kvartalet har fokus legat på att
färdigställa investeringen från Chevron Technology
Ventures samt det LOI med Chevron Technology
Center som har till syfte att möjliggöra projekt på
befintliga olje- och gasbrunnar.

samtidigt el redan i dagsläget.

Olje- och gasindustrin har miljontals brunnar
världen över av vilka många till största delen
producerar varmt vatten. Dessa brunnar lämpar
sig inte för större kraftverk men skulle med hjälp
av mindre kraftverk kunna konverteras till att
producera grön baskraft.

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

På Baseloads övriga nyckelmarknader fortsätter
vi att nå uppsatta milstolpar och skaffa oss bättre
förståelse för respektive marknad, trots att vi på
grund av pandemin inte kan resa.

SA NS UI

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 2020 genomfördes omfattande
förberedelser för projektets utveckling. Bland
annat gjordes flera tillståndsansökningar och ett
omfattande flödestest av den befintliga brunnen
genomfördes. Utvecklingen av projektet förväntas
fortgå enligt plan under den första halvan av 2021
och driftsättas under Q3/Q4.

PROJEKTUPPDATERING
JAPAN

Den geotermiska potentialen för låg- och
medelhög geotermisk elproduktion i Japan
uppskattas till mer än 10 GW. Denna potential
är näst intill outnyttjad idag, mycket på grund av
att teknologin för låga temperaturer inte varit
tillräckligt effektiv. Men med sitt första pilotprojekt
Midori har Baseload Power Japan visat att man
snabbt kan driftsätta kraftverk i kombination med
onsen-spa (varma källor).

S HI K A ( WAITA)

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.
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, med syftet att hitta och
undersöka fler framtida möjligheter.

Kr a ft ver ket W a i t a i Kyus h u

Waita är ett av två pilotprojekt i Japan och är
en så kallad bottoming cycle, där restvärmen
från ett befintligt geotermiskt kraftverk används
för att öka verkningsgraden på kraftverket som
helhet. Projektet driftsattes 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 visa goda resultat och en
stabil elproduktion. Till vår glädje har projektet

Utvalda projekt i uppbyggnadsfas:
KITSUN E (MI 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
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och nu på ett djup av ca 900 meter. Målet är att
nå 1200 meter. Teamet har också säkrat sex nya
markarrenden i samma område för att allt eftersom
kunna utöka projektet. Projektet har väckt stort
intresse i området och väntas blir Taiwans första
kommersiella geotermiska kraftverk.

fått mycket uppmärksamhet och haft många
besökare.
IWAN A (OKUE )

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 första kvartal
och planeras att fortsätta under första halvan av
2021.

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 har 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.

TAIWAN

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.
Baseload utvärderar kontinuerligt borrstrategin
och en RFQ har gått ut till internationella borrbolag
som kan snabba på projekten och borra parallellt
med den lokala borrfirman som används idag.

Utvalda projekt under utveckling:
RE YKHOLT

Projektet är driftsatt men fortfarande återstår
en upprampningsperiod för att nå full kapacitet.
Projektet som blir Varmaorkas andra projekt på
Island driftsattes i början på 2021 och blir det
första kraftverket som använder en närliggande
flod för kylning.

Utvalda projekt under utveckling:
WESTL AKE

B efi nt l i g br unn p å R eykholt

F LUDAORK A ( UTBYG G N AD )

Under första kvartalet driftsatte Varmaorka fas 2
på Fludaorka genom att driftsätta ytterligare 600
kW vilket ger Fludaorka 1 & 2 en totalkapacitet på
1200 kW. Arbetet för fas tre har också påbörjats
med att utvärdera om man kan bygga ytterligare
mellan 500 och 1500 kW på siten.

Pågåe nde borrning på W es t l a ke

Under kvartalet 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 i gång

EF RI RE YKI R

Utvecklingen
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av

projektet

går

enligt

plan

året, utvärdera intressanta geotermiska områden
samt teckna nya markarrendesavtal.

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.

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.

Fludaork a kr a ft ver ket

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

W end el , US A

MA J 2021, STOCKHOLM

AL E X AN D ER HEL L I N G
V D BAS ELOAD CAP ITAL

5

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER KVARTALET

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

I N VESTERI N G SA K TI V ITE TER

Bolaget har under första kvartalet investerat
5,1 MSEK (64,9 MJPY) i Japan och 4,2 MSEK (14,3
MTWD) i Taiwan och 2,7 MSEK (0,3 MUSD) i USA.

MI N I MUM CAS H ( L I KV I D ITE TS KOV EN ANT )

Moderbolaget Baseload Capital Sweden AB
(publ) hade vid kvartalets utgång 12,9 MSEK i fria
likvida medel och 346,5 MSEK på det spärrade
obligationskontot.

FIN ANSI ERIN G

Bolaget har under första kvartalet tagit upp lån
om 15,0 MSEK från moderbolaget Baseload Capital
Holding AB. Under kvartalet har 10,9 MSEK dragits
från obligationslånet för finansiering av projekt i
USA.

Baseload Capital Holding AB (garant för
obligationslånet) hade vid kvartalets utgång 150,8
MSEK i likvida medel.

COVI D -1 9

Påverkan från covid-19-pandemin är svåröverskådlig
på kort och lång sikt. Bolaget kan dock konstatera att
arbetet i Japan, Taiwan och Island 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.
Allt eftersom vaccinationsarbetet accelererar och
internationella resebestämmelser justeras blir
det lättare för anställda i Sverige att besöka och
på plats följa upp existerande och nya potentiella
marknader.

Baseload Power Japan (garant för obligationslånet)
hade vid kvartalets utgång 6,3 MSEK (79,9 MJPY) i
likvida medel.
Sammantaget blir likviditeten, i fria medel, för de
tre bolagen totalt 170,0 MSEK, vilket överstiger
minimikravet på 12 månaders räntebetalningar.
Med gällande obligationskupong på 8.25% blir
totala räntebetalningar 12 månader framåt ca 41
MSEK.
OP ERATI ON AL P ROJ ECT I N V ESTMENTS 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.

Projektförseningar skulle givetvis senarelägga
kontantströmmar från projekt, både vad gäller
investeringar och intäkter. Baseload Capital
bevakar därför 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.

Eftersom inga projekt färdigställts där obligationsmedel använts går kovenanten i dagsläget inte att
mäta. Om kovenanten inte går att mäta, anses den
som uppfylld.
ADJ U STED EQUIT 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%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EF TER
KVARTALETS UTGÅNG
I N VESTERI N G SA K TI V ITE TER

Bolaget har sedan kvartalets utgång investerat
ytterligare 7,5 MSEK (94,9 MJPY) i Japan, 11,0
MSEK (36,7 MTWD) i Taiwan samt 9,6 MSEK (1,0
MUSD) i USA. Ytterligare 12,4 MSEK har dragits
från obligationslånet för finansiering av projekt i
Taiwan.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid
utgången av kvartalet till 86,3 MSEK och lån från
moderbolaget Baseload Capital Holding AB var
238,3 MSEK. Totala tillgångar var 849,1 MSEK.
Likvida medel uppgick till 359,4 MSEK. Kvoten vid
kvartalets utgång var 66,3% och kovenanten anses
därför uppfylld.

OBLIGATIONSKOVENANTER
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ÖVRIG INFORMATION

redogörelse för bolagets väsentliga finansiella
risker återfinns under avsnittet Finansiell
riskhantering i årsredovisningen för 2020.

PRELI MIN ÄR FI NA NS I EL L K A L END ER

Kvartalsrapport för andra kvartalet 2021
27 augusti 2021

VÄS ENTL I G A
BED ÖM N I N G S POSTER
F I N ANS I EL L A RAP PORTERI N G EN

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021
26 november 2021

FÖR

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
framför allt av att värdera marknadsvärdet av
investerat kapital och lån till portföljbolag, d
v s bolag som projekterar, bygger och driver
geotermiska kraftverk.

Kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2021
25 februari 2022
KONTAK TPERSO N

Alexander Helling, VD
+46 737 72 40 20
alexander.helling@baseloadcap.com
KONTAK TI N FO RM ATI O N

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

Bolaget har utarbetat en modell för bedömning
av verkligt värde avseende aktier och lån,
som beskrivs under avsnittet Väsentliga
bedömningskriterier
för
den
finansiella
rapporteringen i årsredovisningen för 2020.

PERSON AL OCH O RGA NISATI O N

Genomsnittligt antal anställda under perioden
januari till mars var 7 (8), varav 3 kvinnor och 4
män. Vid periodens slut var antalet anställda 7 (8).

G RANS KN I N G

Denna delårsrapport har inte varit föremål för
granskning av bolagetsrevisorer.

VÄSENTLIGA RIS KER O CH OSÄ KERH ETS FA K TORER

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

Verksamheten är exponerad för olika typer av
finansiella risker såsom marknadsrisk (inklusive
ränte-, valuta- och övrig prisrisk), motparts-/
kreditrisk och likviditetsrisk. En detaljerad
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FINANSIELL A RAPPORTER I SAMMANDRAG - KONCERNEN
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FINANSIELL A RAPPORTER I SAMMANDRAG - KONCERNEN FORTS.
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FINANSIELL A RAPPORTER I SAMMANDRAG - MODERBOL AGET
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FINANSIELL A RAPPORTER I SAMMANDRAG - MODERBOL AGET FORTS.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

UP P LUP N A RÄNTOR

Upplupna räntor på lån till dotterbolag, intressebolag
och övriga bolag som värderas till verkligt värde över
resultaträkningen redovisas som Ränteintäkter från
finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen.
Övriga värdeförändringar av lån till dessa kategorier
redovisas som Värdeförändring av finansiella tillgångar i
resultaträkningen. Upplupna räntor på lån till dotterbolaget
Baseload Power New Zealand Ltd, som inte värderas till
verkligt värde, redovisas under Ränteintäkter.

TI LL ÄMPAD E REGELV 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
Årsredovisningslagen (1995:1554) och med tillämpning av
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De viktigaste
redovisningsprinciperna som tillämpats anges nedan.

RED OV IS N I N G AV F I N ANS I EL L A TI L LG ÅN G AR OCH
S KUL D ER

KON CERN RED OV IS NI NG

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.

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.

ERSÄT TN I N G TI L L ANSTÄL L DA
PENSIONER

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

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.

L I KV I DA MED EL

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och
banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar
med kortare återstående löptid än tre månader.
I MM ATERI EL L A AN L ÄG G N I N G STI L LG ÅN G AR

MOD ERBOL AGS RED OV IS NI NG

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

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.

K AS SAF LÖD ESAN ALYS ER

Kassaflödesanalyser upprättas enligt direkt metod.

UTL ÄN DSK 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.

L E AS I N G AV TAL

IFRS 16 tillämpas 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 uppdelat på
kortfristig respektive långfristig leasingskuld.

Vid omräkning av utländska valutor per 31 mars 2021 har
följande valutakurser använts:
SEK/EUR		
SEK/JPY		
SEK/NZD		
SEK/TWD
SEK/USD		

UP PS KJ UTEN S K AT TEFORD RAN

10,24
0,0788
6,09
0,31
8,72

Skatteeffekten av outnyttjade underskottsavdrag redovisas
inte som uppskjuten skattefordran i balansräkningen,
då fordran inte med säkerhet kan fastställas eftersom
bolaget är i uppstartsfasen och en osäkerhet finns gällande
skattepliktiga framtida intäkter.
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