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DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 2021
Under andra kvartalet har fokus legat på projekt- och affärsutveckling på alla våra aktiva marknader.

• Periodens resultat blev -34,1 MSEK där omvärdering av projekt och lån till dotterbolag står för -17,2 
MSEK, varav -7,5 MSEK utgörs av valutakursdifferenser till följd av en stärkt krona.

• I USA väntar projektbolaget fortfarande på tillstånd från myndigheterna för att få släppa ut 
geotermiskt vatten från Wendelanläggningen i en närliggande bäck, men prognosen är att projektet 
fortfarande kan slutföras före årets slut. 

• I Japan pågår arbete med Sansui-sajten som beräknas driftsättas före årets slut. Projektet är den 
första delen i det större Waita 2-projektet som Baseload Power Japan och Furusato kommer att 
utveckla tillsammans.

• I Taiwan färdigställs prospekteringsbrunnen vid Westlake. Flödestester har genomförts under 
sommaren men inledande tester visar mindre flöde än förväntat.

• På Island har Baseload Power Iceland etablerats. Efter kvartalet slut har bolaget förvärvat kraftverken 
Fludaorka och Reykholtsorka inklusive expansionsrättigheterna. En analys pågår med syfte att sätta 
mål avseende ytterligare borrhål för varje sajt.
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VD:S KOMMENTARER
Under andra kvartalet har fokus legat på projekt- 
och affärsutveckling på alla våra aktiva marknader. 
Borrningen av prospekteringsbrunnen i Taiwan har 
färdigställts, vi har bildat dotterbolaget Baseload 
Power Iceland, byggandet av Sansui i Japan har 
fortgått liksom tillståndsprocesser i USA. På den 
tekniska sidan har vi börjat implementera Baseload 
Development Platform som kommer att fungera 
som ett verktyg för Power-bolagen att snabbare 
identifiera geotermiska resurser, påskynda 
prospektering, borrning och uppbyggnad av 
kraftverk. Plattformen kommer också att stödja 
implementering av ny teknik i projekten och 
minska kostnaden per MW genom att Power-
bolagen använder lärdomar från genomförda 
projekt på ett mer systematiskt sätt.

Covid-19 har medfört att vi inte kan följa upp 
våra investeringar lokalt på plats, men i stort 
sett har projektarbetet på de olika marknaderna 
fortgått utan några större störningar. Dock 
har vissa förseningar förekommit som t ex att 
tillståndsprocesser tar längre tid. Förhoppningsvis 
förbättras läget mot slutet av året så att vi åter 
kan följa upp våra investeringar på plats. Om så 
inte sker får vi fortsätta med digitala möten, vilket 
fungerat relativt bra. 

I USA väntar projektbolaget fortfarande på 
tillstånd från myndigheterna för att få släppa ut 
geotermiskt vatten från Wendelanläggningen i en 
närliggande bäck, men prognosen är att projektet 
fortfarande kan slutföras före årets slut. 

I Japan pågår arbete med Sansui-sajten som 
beräknas driftsättas före årets slut. Projektet är 
den första delen i det större Waita 2-projektet 
som Baseload Power Japan och Furusato kommer 
att utveckla tillsammans.

I Taiwan färdigställs prospekteringsbrunnen vid 
Westlake. Flödestester har genomförts under 
sommaren men inledande tester visar mindre 
flöde än förväntat.

På Island har Baseload Power Iceland etablerats. 
Efter kvartalet slut har bolaget förvärvat 
kraftverken Fludaorka och Reykholtsorka inklusive 
expansionsrättigheterna. En analys pågår med 
syfte att sätta mål avseende ytterligare borrhål för 
varje sajt.

Periodens resultat blev -34,1 MSEK där 
omvärdering av projekt och lån till dotterbolag 
står för -17,2 MSEK, varav -7,5 MSEK utgörs av 
valutakursdifferenser till följd av en stärkt krona.  

För tredje och fjärde kvartalet kommer fokus att 
vara driftsättning av kraftverk i USA, Japan och 
Island samt att initiera borrstrategin i Taiwan. 
Parallellt fortsätter arbetet i alla marknader att 
förvärva eller hyra mark med hög geotermisk 
potential

AUGUSTI  2021 ,  STOCKHOLM

ALEXANDER HELLING
VD BASELOAD CAPITAL
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER KVARTALET
INVESTERINGSAKTIVITETER
Bolaget   har   under   första   kvartalet   investerat 
3,0 MSEK (39,0 MJPY) i Japan och 17,8 MSEK (59,2 
MTWD) i Taiwan och 7,3 MSEK (0,8 MUSD) i USA. 

FINANSIERING
Bolaget har under första kvartalet tagit upp lån om 
30,2 MSEK från moderbolaget Baseload Capital 
Holding AB. Under kvartalet har 12,4 MSEK dragits 
från obligationslånet för finansiering av projekt i 
Taiwan och USA.

COVID-19
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. 

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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
KVARTALETS UTGÅNG
INVESTERINGSAKTIVITETER
Bolaget har sedan kvartalets utgång investerat 
ytterligare 5,5 MSEK (70,0 MJPY) i Japan, 4,3 MSEK 
(13,8 MTWD) i Taiwan, samt 25,4 MSEK (2,5 MEUR) 
på Island. Ytterligare 25,4 MSEK har dragits från 
obligationslånet för finansiering av projekt på 
Island.

OBLIGATIONSKOVENANTER
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.

MINIMUM CASH (LIKVIDITETSKOVENANT)
Moderbolaget Baseload   Capital   Sweden   AB 
(publ) hade vid kvartalets utgång 9,2 MSEK i fria 
likvida medel och 334,2 MSEK på det spärrade 
obligationskontot.

Baseload Capital Holding AB (garant för 
obligationslånet) hade vid kvartalets utgång 171,2 
MSEK i likvida medel.

Baseload Power Japan (garant för obligationslånet) 
hade vid kvartalets utgång 4,2 MSEK (54,5 MJPY) i 
likvida medel.

Sammantaget blir likviditeten, i fria medel, för de 
tre bolagen totalt 184,6 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.

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 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 52,2 MSEK och lån från 
moderbolaget Baseload Capital Holding AB var 
268,5 MSEK. Totala tillgångar var 851,8 MSEK. 
Likvida medel uppgick till 343,3 MSEK. Kvoten vid 
kvartalets utgång var 63,1% och kovenanten anses 
därför uppfylld.
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ÖVRIG INFORMATION
PRELIMINÄR FINANSIELL KALENDER
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
Org.nr: 559143-5051
www.baseloadcap.com

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

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Verksamheten är exponerad för olika typer av 
finansiella risker såsom marknadsrisk (inklusive 
ränte-, valuta- och övrig prisrisk), motparts-/
kreditrisk och likviditetsrisk. En detaljerad 
redogörelse för bolagets väsentliga finansiella 
risker återfinns under avsnittet Finansiell 
riskhantering i årsredovisningen för 2020.

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 
framför allt 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 
bedömningskriterier för den finansiella 
rapporteringen i årsredovisningen för 2020.

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.
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FINANSIELLA RAPPORTER I  SAMMANDRAG - KONCERNEN
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FINANSIELLA RAPPORTER I  SAMMANDRAG - KONCERNEN FORTS.
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FINANSIELLA RAPPORTER I  SAMMANDRAG - MODERBOLAGET
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FINANSIELLA RAPPORTER I  SAMMANDRAG - MODERBOLAGET FORTS.
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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 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.

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 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, intressebolag 
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 juni 2021 har 
följande valutakurser använts:

SEK/EUR  10,12
SEK/JPY  0,0770
SEK/NZD  5,95
SEK/TWD 0,31
SEK/USD  8,51

UPPLUPNA 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.

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.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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.

KASSAFLÖDESANALYSER
Kassaflödesanalyser upprättas enligt direkt metod.

LEASINGAVTAL
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.

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
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.


