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Nettoomsättningen för 2019 uppgick till 7 302 tkr (2 667 tkr), varav Q4 utgjorde 2 028 tkr
(878 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2019 för 99 % (98 %) av nettoomsättningen.
Resultatet för 2019 uppgick till ‐798 tkr (‐1 827 tkr). Resultatet för Q4 utgjorde ‐384 tkr
(‐530 tkr).
Bolagets resultat per aktie uppgår till ‐0,02 kr (‐ 0,04 kr).
Kassan uppgick vid årets slut 2019 till 808 tkr (1 041 tkr).
Efter periodens utgång har Bolaget kallat till extra bolagsstämma 2020‐03‐06.
Bolagsstämman föreslås besluta om ändring av Bolagets säte, kompletterande beslut
angående optionsprogram för nyckelperson samt försäljning av Bolagets fastighet.

____________________________________
Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter och solenergianläggningar för
lantbruk, ridhus och industri samt villor till privat‐ och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är
egna produkter inom förnyelsebar energi.
KUNSKAP ‐ ENGAGEMANG ‐ KVALITET
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VD har ordet
Ökad försäljning med 173 %
2019 har varit ett mycket händelserikt år där nettoomsättningen uppgår till 7 302 tkr (2 667 tkr),
vilket är en ökning med 173 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för 2019
uppgick till ‐798 tkr (‐1 827 tkr). Resultatförbättringen är en följd av ökad försäljning genom fler och
större installationer. Under 2019 uppgick antalet installerade nätanslutna anläggningar till 36
stycken (15 stycken). Implementa har i dagsläget installerat totalt över 70 nätanslutna anläggningar.
Fokus på lantbruk, hästgårdar och industri – ökat antal större installationer
Under 2019 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för solenergi är alltjämt stort och ökande.
Implementa fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat‐ och företagskunder inom Skåne
med tyngdpunkt på lantbruk, hästgårdar och industri, men också villor. Förutom ett ökat antal installationer under 2019
ökade även andelen större anläggningar. Under Q1 2019 såldes t ex en solenergianläggning på 147 kWp (536 paneler)
till ett värde av 1,18 Mkr för installation hos lantbrukskund i Svalövs kommun och under Q4 2019 har bland annat en
större anläggning på 800 tkr ex moms sålts och installerats i Ystad kommun. Implementas policy är att pressmeddela
sålda anläggningar överstigande 1 Mkr ex moms. I webshopen säljs produkter för mindre installationer som husvagnar,
stugor etc till hela Sverige.
Tillväxt i nya lokaler under ledorden KUNSKAP ‐ ENGAGEMANG ‐ KVALITET
Bolaget har över åren byggt upp ett gediget kunnande och ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler samt
övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad
försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk,
hästgårdar och industri samt villor under ledorden Kunskap ‐ Engagemang ‐ Kvalitet.
Implementa är i en tillväxtfas där försäljningen ökar och med det antalet installationer. Implementas befintliga lokaler i
Lund har endast haft begränsad kontors‐ och lagerkapacitet. För att möta den ökande efterfrågan och påskynda fortsatt
försäljningsexpansion har verksamheten därför flyttats till större och bättre lämpade hyreslokaler i Staffanstorp i
samband med årsskiftet 2019/2020. Flytten möjliggör frigörande av expansionskapital som idag är bundet i bolagets
fastighet. Därför har bolagets styrelse beslutat att lägga ut bolagets fastighet till försäljning och har tecknat avtal om
försäljning till Papworth Fastighetsförvaltning AB, villkorat av bolagsstämman den 2020‐03‐06 godkännande.
Effektiviseringar och egna montörer för ökad lönsamhet
Implementa har tidigare anlitat externa installatörer, men har i början av 2020 anställt egna montörer för installation av
solenergianläggningar i Skåneregionen. Med egna montörer kan försäljningsresurser frigöras samt kostnader för t ex
frakt och byggställning minskas. Då även lagermöjlighet finns i den nya lokalen i Staffanstorp elimineras kostnader för
extern lagerhyra. Dessa åtgärder tillsammans med ett fokus på större anläggningar förväntas ge förbättrade marginaler
och ökad lönsamhet. Under augusti 2019 gick sorgligt nog Implementas mycket erfarne och omtyckte huvudelektriker
för egenkontroll hastigt bort. Den obligatoriska rollen som huvudelektriker för egenkontroll kunde tack och lov snabbt
besättas igen. Implementa har under 2019 knutit lokala elektriker som verkar under överinseende av huvudelektrikern
till verksamheten för att säkerställa tillgång till elektriker med gedigen kunskap om krav och regler vid installation av
solenergianläggningar. Implementa för även dialog med och följer noggrant försäkringsbolagens rekommendationer.
År 2020 är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en ökad försäljning av större solenergianläggningar inom
Skåneregionen. På sikt ser jag ett behov av en utökad säljstyrka och fler egna montörer samt elektriker för en expansion
av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv.
Lund i februari 2019
Margareta Krook, Tekn. Dr.
VD Implementa Sol AB

2(8)

Viktiga händelser under året
Q1
Under perioden har Implementa Sol AB, tillsammans med ett flertal mindre anläggningar, sålt en solenergianläggning
på 147 kWp (536 paneler) till ett värde av 1,18 Mkr för installation hos lantbrukskund i Svalövs kommun. Under
perioden har anläggningen även installerats.
Årsredovisning för 2018 publicerades 2019‐03‐08.
Vid bolagsstämman 2019‐03‐29 omvaldes styrelseledamöterna Arne Jakobsson, Margareta Krook, Gert Thell och
Helene Vester. Arne Jakobsson valdes till styrelseordförande. Val av revisor var ej aktuellt.
Stämman godkände styrelsens beslut om ett optionsprogram för nyckelkompetenser i Bolaget med följande
huvudsakliga villkor:
Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet
teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st. Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om
tilldelning, tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva
en (1) aktie av serie B per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas 1 maj 2020 till och med den 31 december
2021. Lösenpriset är beräknat på en snittkurs av B‐aktien enligt Nordic MTF på de sista 10 handelsdagarna innan
bolagsstämman 29 mars 2019, inklusive stämmodagen med ett påslag om 40 %.
Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen för Implementa Sol AB (publ) att, under tiden
fram till nästa bolagsstämma, besluta:
att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2 400 000 kronor genom nyemission av högst 40 000 000 aktier av serie B;
att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna oavsett aktieslag;
att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;
att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;
att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av
ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av
verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en
vidare expansion av verksamheten.
Under perioden har bolaget ansökt om och beviljats en checkkredit på 500 tkr från Sparbanken Skåne.

Q2
Under Q2 2019 har Implementa Sol AB sålt och installerat ett flertal solenergianläggningar till lantbruk och villor. Den
större solenergianläggningen på 147 kWp (536 paneler) till ett värde av 1,18 Mkr som installerades under Q1 2019
driftsattes i april 2019.

Q3
Implementa Sol AB innehar en fastighet på det expansiva och attraktiva Brunnshögsområdet i Lund i nära anslutning till
de internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och bedriver i dagsläget sin verksamhet på denna
fastighet. Bolaget är i en tillväxtfas med ökad försäljning och installationer av solenergianläggningar till lantbruk, ridhus,
industri och villor. För att påskynda fortsatt försäljningsexpansion kommer verksamheten att flyttas till större och
bättre lämpade hyreslokaler i samband med årsskiftet 2019/2020. Detta möjliggör frigörande av kapital som idag är
bundet i bolagets fastighet. Därför har bolagets styrelse under perioden beslutat att lägga ut bolagets fastighet till
försäljning.
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Implementa Sol AB har under perioden tecknat ett samverkansavtal med kommunalt helägda Trelleborgs
Energiförsäljning AB. Avtalet innebär att Implementa erhåller kundkontakter från Trelleborgs Energiförsäljning AB mot
2 % provision på nettoomsättningen för varje sådan genomförd affär. Provisionen kan maximalt uppgå till 15 000 kr per
affär. Parterna åtar sig genom avtalet också att informera om varandras respektive produkter till potentiella
solenergikunder med målsättningen att genom synergieffekter uppnå ökad nettoomsättning.

Q4
Perioden har präglats av försäljning av solenergianläggningar, bland annat en större anläggning på 800 tkr ex moms
sålts och installerats i Ystad kommun. I övrigt har förberedelser gjorts inför flytten till nya lokaler i Staffanstorp.

Viktiga händelser efter perioden
Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 2020‐03‐06. Med anledning av att Bolaget från 1 januari 2020 flyttat sin
verksamhet från Lund till Staffanstorp föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningens paragraf 2:
Tidigare lydelse:
Förslag till ny lydelse:

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.
Styrelsen skall ha sitt säte i Staffanstorps kommun.

På bolagsstämman 29 mars 2019 godkändes styrelsens beslut om ett optionsprogram för nyckelkompetenser i Bolaget
Styrelsen föreslår att följande kompletterande beslut tas att bemyndiga styrelsen:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

att
öka bolagets aktiekapital med högst 6 000 kronor genom nyemission av högst 100 000 aktier av serie B
(med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie);
att
för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:119 kronor;
att
avstämningsdag för fastställande av behörig nyckelperson att teckna nya aktier skall vara tidigast 30
april 2020 samt, om teckning sker vid mer än ett tillfälle inom teckningstiden, på närmast föregående vardag
före teckningsdatum. Sista avstämningsdag är 30 december 2021;
att
teckning av aktier skall äga rum vid ett eller flera tillfällen under tiden från och med den 1 maj 2020 till
och med den 31 december 2021;
att
teckning av aktier skall ske genom kontant betalning;
att
de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår; samt
att
styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma
att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om försäljning av fastigheten Östra Torn 28:7 på Odarslövsvägen 50 i Lund
till Papworth Fastighetsförvaltning AB, org nr 559072‐2681, till en köpeskilling av 3 500 000 kronor.

Årets försäljning och resultat
Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 7 302 tkr (2 667 tkr), varav Q4 utgjorde
2 028 tkr (878 tkr). Under 2019 utgjorde 99 % (98 %) av nettoomsättningen intäkter
från solenergiprodukter. Övriga intäkter bestod huvudsakligen av hyresintäkter samt
erhållna statliga bidrag. Resultatet för 2019 för Implementa Sol AB uppgår till ‐799 tkr
(‐1 827 tkr), varav Q4 utgjorde ‐384 tkr (‐530 tkr). Resultatförbättringen är en följd av
ökade intäkter genom fler sålda anläggningar, se diagram till höger. Bolagets resultat
per aktie uppgår till ‐0,02 kr (‐ 0,04 kr).

Investeringar
Bolagets investeringar under 2019 uppgår till 0 tkr (0 tkr) i immateriella rättigheter
och 0 tkr (0 tkr) i materiella anläggningstillgångar.

Likviditet
Bolagets likvida medel uppgick per 2019‐12‐31 till 808 tkr (1 041 tkr).
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Ägarstruktur
Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 46 649 718 aktier fördelade på 2 564 067 aktier
av serie A och 44 085 651 aktier av serie B. För motsvarande period 2018 uppgick antalet aktier till 46 649 718 aktier
fördelade på 2 731 269 aktier av serie A och 43 918 449 aktier av serie B. Under perioden har på aktieägares begäran
167 202 A‐aktier omvandlats till 167 202 B‐aktier enligt bolagsordningens §4. Omvandlingen registrerades av
Bolagsverket 2019‐10‐07. Efter omvandlingen uppgår antalet aktier till 46 649 718 aktier fördelade på 2 564 067
aktier av serie A och 44 085 651 aktier av serie B. Bolagets B‐aktie är sedan 16 december 2015 listad på NGM Nordic
SME och handlas under kortnamnet IMSOL B. Minsta handelspost är 1 aktie.
Aktieägare

A‐aktier
(antal)
901 787

B‐aktier
(antal)
165 376

Röster
(%)
13,2

Kapital
(%)
2,3

0

6 891 480

9,9

14,8

Daniel Krasovec

367 625

39 521

5,3

0,9

Dario Kriz m familj

252 093

675 632

4,6

2,0

Övriga aktieägare (ca 1 840 st)

1 048 219

35 803 345

67,0

80,0

Summa

2 564 067

44 085 651

100.0

100.0

Margareta Krook m familj
Didrik Hamilton m bolag

2019
1/1‐31/12

2018
1/1‐31/12

Aktiekapital

2 799

1 403

Reservfond

1 902

1 902

11 722

11 030

‐

2 087

Balanserat resultat

‐13 407

‐11 579

Periodens resultat

‐798

‐1 827

Utgående balans

2 218

3 016

Förändring eget kapital
(i tusen kronor)
Ingående balans

Överkursfond
Nyemission

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar från och med 2008 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Kvartalsrapporter
och årsredovisningar upprättas från och med 2015 enligt BFNAR 2012:1 (K3)

Utdelning per aktie
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för 2019.

Bolagsstämma
Bolagsstämman kommer att hållas den 27 mars 2020 kl 10:00. Plats meddelas i samband med kallelse. Årsredovisning
samt alla finansiella rapporter finns tillgängliga hos Bolaget samt kan laddas ner via Bolagets hemsida
www.implementa.se
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Resultaträkning
(i tusen kronor)

2019
1/1‐31/12

2018
1/1‐31/12

2019
1/10‐31/12

2018
1/10‐31/12

7 302

2 667

2 028

878

57

6

‐25

3

‐8 089

‐4 435

‐2 377

‐1 396*

‐68

‐65

‐10

‐15

0

0

0

0

‐798

‐1 827

‐384

‐530

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Kostnader inkl avskrivningar
Finansiellt netto
Skatt
Resultat

2019
31/12

2018
31/12

0

0

2 836

2 888

1 593*

2 095

S:A TILLGÅNGAR

4 429

4 983

Eget kapital

2 218

3 016

2 211*

1 967

4 429

4 983

Balansräkning
(i tusen kronor)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Skulder
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

*Varav 500 tkr utgörs av checkkredit erhållen av Sparbanken Skåne

Poster inom linjen
(i tusen kronor)

Ställda panter och säkerheter*

2019
1/1‐31/12

2018
1/1‐31/12

2 000

2 000

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

*Sparbanken Skåne (tidigare Sparbanken Öresund) har som säkerhet för lån vid förvärv av fastighet i november 2011 pantförskrivit fastigheten till ett belopp av 2 Mkr.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

7 359

2 673

956

1 489

1 328

722

475

‐678

‐1 642

‐1 378

‐1 038

‐1 296

‐611

‐610

4 429

4 983

4 313

4 350

6 203

5 901

4 962

Investeringar

0

0

0

10

89

195

21

Soliditet (%)

50

61

64

63

69

70

48

808

1 041

731

673

1 772

1 689

781

Nyckeltal
(i tusen kronor)

Intäkter
Rörelseresultat före avskr
Balansräkning i sammandrag

Kassa vid periodens slut
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2019
1/1‐31/12

2018
1/1‐31/12

2019
1/10‐31/12

2018
1/10‐31/12

‐798

‐1 827

‐384

‐530

53

60

13

14

‐745

‐1 767

‐371

‐516

19

‐66

484

232

250

‐355

146

‐229

Förändring av kortfristiga skulder

‐152

516

34

449

Kassaflöde från den löpande verksamheten

‐628

‐1 672

293

‐64

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

0

2 087

0

0

Förändring långfristiga skulder

395

‐105

‐26

‐26

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

395

1 982

‐26

‐26

‐233

310

266

‐90

1 041

731

542

1 131

‐233

310

266

‐90

808

1 041

808

1 041

Kassaflödesanalys
(i tusen kronor)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av lager
Förändring av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Ekonomisk information för år 2019/2020
Bokslutskommuniké:

7 februari 2019

Årsredovisning 2019:

6 mars 2020

Årsstämma 2020:

27 mars 2020

Delårsrapport Q1:

24 april 2020

Halvårsrapport Q2:

28 augusti 2020

Delårsrapport Q3:

23 oktober 2020

Bokslutskommuniké:

12 februari 2021

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna rapport
Företagets riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2018 (not 3 och 20, sid 17‐18 respektive sid 19‐20). Några generella
förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Juridisk friskrivning
Denna rapport innehåller uttalanden om framtiden i form av uppskattningar. Framtidsbedömningar gäller endast per
det datum de görs. Forsknings‐ och utvecklingsverksamhet är i likhet med framtidsbedömningar förenade med risker
och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i denna rapport.
RAPPORTEN HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 7 februari 2020

Arne Jakobsson
Ordförande

Margareta Krook
VD, styrelseledamot

Gert Thell
Styrelseledamot

Helene Vester
Styrelseledamot

Implementa Sol AB (publ)
Besöksadress
Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp
Postadress
Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND
Tel: 0732-06 45 00
web: www.implementa.se
e-post: info@implementa.se
VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook
Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson
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