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Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 2 667 tkr (951 tkr), varav Q4 utgjorde 878 tkr
(123 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2018 för 98 % (86 %) av nettoomsättningen.
Resultatet för 2018 uppgick till ‐1 827 tkr (‐1 698 tkr), där nedskrivningar av lager utgör
‐60 tkr (‐82 tkr). Resultatet för Q4 utgjorde ‐530 tkr (‐548 tkr).
Bolagets resultat per aktie uppgår till ‐0,04 kr (‐ 0,07 kr).
Kassan uppgick vid årets slut 2018 till 1 041 tkr (731 tkr).
Bolaget har efter periodens utgång sålt en solenergianläggning värd 1 180 tkr för
installation på en lantbruksfastighet i Svalövs kommun under Q1 2019.
Bolaget har vid avgivande av denna rapport ordrar på solenergianläggningar bekräftade
till ett sammanlagt värde av 3,3 Mkr för leverans under våren 2019.

____________________________________
Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter och solenergianläggningar för villor,
lantbruk, ridhus och industri till privat‐ och företagskunder. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter
inom förnyelsebar energi.
KUNSKAP ‐ ENGAGEMANG ‐ KVALITET

1(8)

VD har ordet
Ökad försäljning med 281 %
2018 har varit ett spännande och händelserikt år där jag konstaterar att nettoomsättningen uppgår
till 2 667 tkr (951 tkr), vilket är en ökning med 281 % jämfört med samma period föregående år.
Resultatet för 2018 uppgick till ‐1 827 tkr (‐1 698 tkr). Resultatförsämringen är en följd av investering
i säljstyrkan under Q2 2018 genom att en certifierad säljare med gedigen erfarenhet av försäljning
och installation av solenergianläggningar heltidsanställts. Säljaren har framgångsrikt arbetat med
försäljning av solenergianläggningar till privat‐, lantbruks‐ och industriella kunder sedan 2014.
Satsning inom lantbruk, hästgårdar och industri ger miljonorder under januari 2019
Under 2018 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för solenergi är fortsatt stort och ökande.
Implementa fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat‐ och företagskunder inom Skåne.
I webshopen säljs produkter för mindre installationer som husvagnar, stugor etc till hela Sverige. De under 2017
frigjorda resurserna samt anställning av säljare under 2018 har gjort det möjligt att delta i fler mässor samt offerter och
anbudsgivningar för större anläggningar inom lantbruk, hästgårdar och industri än tidigare. Implementa deltog för
första gången med monter i egen regi på den stora lantbruksmässan Borgeby Fältdagar 2018. Ett kvitto på att denna
satsning varit riktig är en såld anläggning på 1 180 Mkr under januari 2019 till en lantbruksfastighet i Svalövs kommun.
Implementa har under Q4 2018 och efter årsskiftet sett en ökad orderingång där solenergianläggningar, inklusive
nämnda anläggning ovan, är orderbekräftade till ett sammanlagt värde av drygt 3,3 Mkr för installation våren 2019.
Tydlighet från myndigheter och stat ger stabilitet för kunder och leverantörer
Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på runt 10 % på investerat
belopp. Stödnivåerna för bidrag är 30 % på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete, för både
privatpersoner och företag. Dessutom erhålls 60 öre skattereduktion för varje såld egenproducerad kWh upp till 30 000
sålda kWh per år. Ledtiderna från offert till investeringsbeslut samt efterföljande installation har fram till 2018 varit
relativt långa, men det faktum att Länsstyrelsen i Skåne under 2018 tilldelades stora summor statliga stödpengar har
gjort att väntetiden mellan ansökan av bidraget till beviljande av detta har minskade rejält under 2018. I nuvarande
statliga budget som antogs i december 2018 har anslaget tyvärr halverats, vilket sannolikt kommer att öka ledtiderna
mellan ansökan och utbetalt bidrag. Möjligheten att den nyvalda regeringen föreslår en ändringsbudget där
anslagsnivåerna återställs är dock trolig. Yttermera diskuteras i dagsläget att införa en sk ”Sol‐ROT” där ROT‐avdraget
föreslås utgöra 50 % av kostnaden för installationsarbete, vilket väntas motsvara bidraget på 30 %. Riksdagens beslut
från 1 augusti 2018 om borttagande av bygglov för montering av solpaneler som följer byggnadens form har även det
underlättat för många att ta beslut om investering i solenergi. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör
det enklare och att fler vill satsa på solenergi. Under 2018 har även EU:s importtullar på solpaneler tillverkade i Kina
tagits bort, vilket har påverkat prisbilden för solpaneler i positiv riktning både från kinesiska och övriga tillverkare.
KUNSKAP ‐ ENGAGEMANG ‐ KVALITET
Bolaget har tillgång till ett gediget kunnande och 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 2019 kommer Implementa att delta med monter i egen regi vid lantbruksmässorna Mila 14‐16 februari i
Malmö samt Borgeby Fältdagar 26‐27 juni utanför Borgeby i Skåne. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler
och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna utvidga sortimentet med egna innovativa
produkter inom området förnyelsebar energi. I dagsläget pågår arbete med att egenutveckla en sådan produkt.
Lund i februari 2019
Margareta Krook, Tekn. Dr.
VD Implementa Sol AB
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Viktiga händelser under året
Q1
Styrelsen beslöt att senarelägga datum för delårsrapport Q4 2017 från tidigare beslutat datum 26 januari 2018 till 9
februari 2018.
Styrelsen beslutade 2018‐01‐26 öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med
godkännande av extra bolagsstämman i efterhand. Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning
inför en expansion av verksamheten. Emissionslikviden skall användas för att accelerera Bolagets marknads‐ och
försäljningsaktiviteter, förstärkning av försäljningsstyrkan samt för upprättande av en buffert för att långsiktigt
säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten mot utveckling av produkter
inom området förnyelsebar energi. Styrelsens beslut innefattar att öka bolagets aktiekapital med högst 4 209 588,90
kronor genom nyemission av högst 70 159 815 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,06 kr per aktie) med en
teckningskurs på 0:10 kr per aktie och en emissionslikvid på högst 7 015 981,50 kronor. Teckningstid 2018‐03‐12 till
2018‐03‐26 med avstämningsdag för rätt att deltaga i emissionen med företrädesrätt 2 mars 2018. Med anledning av
att ovanstående beslutade nyemission ej ryms inom nuvarande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i
bolagsordningen föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om ändring av dessa gränser enligt följande:
Tidigare lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundrafyratusen kronor (504 000) och högst två miljoner
sextontusen (2 016 000) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åtta miljoner
fyrahundratusen (8 400 000) samt högst trettiotre miljoner sexhundratusen (33 600 000).
Förslag till ny lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon fyrahundratretusen etthundranittiosex (1 403 196)
kronor och högst fem miljoner sexhundratolvtusen sjuhundraåttiofyra (5 612 784) kronor. Antalet aktier som kan finnas
utgivna i bolaget kan lägst vara tjugotre miljoner trehundraåttiosextusen sexhundrafem (23 386 605) aktier samt högst
nittiotremiljoner femhundrafyrtiosextusen fyrahundratjugo (93 546 420) aktier. Ändringen registrerades av
Bolagsverket 2018‐04‐04.
‐Bolaget kallade till extra bolagsstämma den 27 februari 2018, vilken godkände styrelsens beslut om nyemission samt
förslag till ändring av bolagsordningen enligt ovan.
Bolaget genomförde nyemission med företräde för befintliga aktieägare enligt ovan. Antalet tecknade B‐aktier i
emissionen som ägde rum mellan 2018‐03‐12 och 2018‐03‐26 uppgick till 23 263 113 stycken, vilket resulterar i en
teckningsgrad på 33,2 %. Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 2,33 mkr före emissionskostnader som
uppgick till 242 tkr. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 2 798 983,08 kr och antalet aktier i Implementa
Hebe AB uppgå till 2 731 269 stycken av serie A och 43 918 449 stycken av serie B.
Styrelsen föreslår i kallelse till bolagsstämma 2018‐04‐27 beslut om följande ändringar i bolagsordningen:
Ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet
Tidigare lydelse:
Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder samt konsultverksamhet inom
medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
Förslag till ny lydelse:
Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom förnyelsebar energi,
medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
Ändring av bolagsordningen §1 Firma
För att bättre spegla bolagets verksamhet föreslår styrelsen ändring av bolagsordningens §1
Tidigare lydelse:
Bolagets firma är Implementa Hebe AB (publ)
Förslag till ny lydelse:
Bolagets firma är Implementa Sol AB (publ)
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Q2
Under Q2 har Implementa Sol AB utökat sina försäljningsresurser genom heltidsanställning av en certifierad säljare med
gedigen erfarenhet av försäljning och installation av solenergianläggningar. Säljaren har framgångsrikt arbetat med
försäljning av solenergianläggningar till privat‐, lantbruks‐ och industriella kunder sedan 2014 och kommer att agera på
den skånska marknaden för Implementas räkning.
Årsredovisning för 2017 publicerades 2018‐04‐06.
Den i Q1 2018 genomförda emissionen med företräde för aktieägarna registrerades av Bolagsverket 2018‐04‐18.
Bolaget höll bolagsstämma den 27 april 2018. Vid bolagsstämman omvaldes styrelseledamöterna Arne Jakobsson,
Margareta Krook och Helene Vester samt nyval av Gert Thell. Arne Jakobsson valdes till ordförande för Bolaget. Val av
revisor var ej aktuellt. För att bättre spegla bolagets verksamhet beslutade Bolagsstämman om ändring av
bolagsordningens §1 Firma:
Ny lydelse: Bolagets firma är Implementa Sol AB (publ)
Samt beslutade bolagsstämman om ändring av bolagsordningen §3 Verksamhet:
Ny lydelse: Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom förnyelsebar
energi, medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
Bolagsverket godkände ändringarna av bolagsordningen 2018‐05‐18.

Q3‐Q4
Under perioden har verksamheten fortsatt utvecklas genom försäljning och installationer av solenergisystem till privat‐
och företagskunder i Skåne. Bolaget har under hösten deltagit i ett flertal lokala minimässor arrangerade av
Energirådgivarna i Skåne, vilket har ökat medvetenheten om Implementa Sol ABs verksamhet samt ett ökat antal
intresseanmälningar och ordrar. I övrigt fanns inga händelser till rapportering.

Viktiga händelser efter perioden
Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,18 Mkr för installation hos lantbrukskund i Svalövs
kommun under Q1 2019.

Årets försäljning och resultat
Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 2 667 tkr (951 tkr).
Under 2018 utgjorde 98 % (86 %) av nettoomsättningen
intäkter från solenergiprodukter. Övriga intäkter bestod
huvudsakligen av hyresintäkter. Resultatet för 2018 för
Implementa Sol AB uppgår till ‐1 827 tkr (‐1 698 tkr).
Resultatförsämringen är en följd av ökade kostnader för
personal som nyanställts under Q2 2018. Bolagets resultat per
aktie uppgår till ‐0,04 kr (‐ 0,07 kr).

Investeringar
Bolagets investeringar under 2018 uppgår till 0 tkr (0 tkr) i immateriella rättigheter och 0 tkr (0 tkr) i materiella
anläggningstillgångar.

Likviditet
Bolagets likvida medel uppgick per 2018‐12‐31 till 1 041 tkr (731 tkr).
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Ägarstruktur
Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 46 649 718 aktier fördelade på 2 731 269 aktier
av serie A och 43 918 449 aktier av serie B. För motsvarande period 2017 uppgick aktierna till 19 071 665 aktier
fördelade på 2 731 269 aktier av serie A och 20 655 336 aktier av serie B. Bolagets B‐aktie är sedan 16 december 2015
listad på Nordic MTF och handlas under kortnamnet IMSOL MTF B. Minsta handelspost är 1 aktie.
Aktieägare

A‐aktier
(antal)
896 130

B‐aktier
(antal)
165 376

Röster
(%)
12,8

Kapital
(%)
2,3

0

6 891 480

9,7

14,8

Daniel Krasovec

367 625

39 521

5,2

0,9

Dario Kriz m familj

252 093

675 632

4,5

2,0

Margareta Kriz m familj

167 202

343 095

2,8

1,1

Övriga aktieägare (ca 1 840 st)

1 048 219

35 803 345

65,0

79,0

Summa

2 731 269

43 918 449

100.0

100.0

Margareta Krook m familj
Didrik Hamilton m bolag

2018
1/1‐31/12

2017
1/1‐31/12

2018
1/10‐31/12

2017
1/10‐31/12

1 403

1 403

2 799

1 403

‐

‐

‐1 298

‐1 150

1 902

1 902

1 902

1 902

11 030

11 030

11 722

11 030

2 087

‐

‐

‐

Balanserat resultat

‐11 579

‐9 881

‐11 579

‐9 881

Periodens resultat

‐1 827

‐1 698

‐530

‐548

Utgående balans

3 016

2 756

3 016

2 756

Förändring eget kapital
(i tusen kronor)
Ingående balans
Aktiekapital
Ingående resultat
Reservfond
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 2018.

Bolagsstämma
Bolagsstämman kommer att hållas den 29 mars 2019 kl 10:00 i Bolagets lokaler i Lund. 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)

2018
1/1‐31/12

2017
1/1‐31/12

2018
1/10‐31/12

2017
1/10‐31/12

2 667

951

878

123

6

5

3

1

‐4 435*

‐2 589*

‐1 396*

‐656*

‐65

‐65

‐15

‐16

0

0

0

0

‐1 827

‐1 698

‐530

‐548

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Kostnader inkl avskrivningar
Finansiellt netto
Skatt
Resultat

*Varav ‐60 tkr (‐82 tkr) utgörs av nedskrivningar av lager för laboratorieprodukter

2018
31/12

2017
31/12

0

0

Materiella anläggningstillgångar

2 888

2 949

Omsättningstillgångar

2 095

1 364

S:A TILLGÅNGAR

4 983

4 313

Eget kapital

3 016

2 756

1 967*

1 557

4 983

4 313

2018
1/1‐31/12

2017
1/1‐31/12

2 000

2 000

Inga

Inga

Balansräkning
(i tusen kronor)
Immateriella anläggningstillgångar

Skulder
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER
*Varav ‐332 tkr utgörs av förutbetalda kundfakturor

Poster inom linjen
(i tusen kronor)

Ställda panter och säkerheter*
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.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2 673

956

1 489

1 328

722

475

‐1 642

‐1 378

‐1 038

‐1 296

‐611

‐610

4 983

4 313

4 350

6 203

5 901

4 962

Investeringar

0

0

10

89

195

21

Soliditet (%)

61

64

63

69

70

48

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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2018
1/1‐31/12

2017
1/1‐31/12

2018
1/10‐31/12

2017
1/10‐31/12

‐1 827

‐1 698

‐530

‐548

60

173

14

43

‐1 767

‐1 525

‐516

‐505

‐66

48

232

74

‐355

‐126

‐229

‐29

516

30

449

5

‐1 672

‐1 573

‐64

‐455

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

2 087

1 736

0

1 032

‐105

‐105

‐26

‐26

1 982

1 631

‐26

1 006

Periodens kassaflöde

310

58

‐90

551

Likvida medel vid periodens början

731

673

1 131

180

Förändring av likvida medel

310

58

‐90

551

1 041

731

1 041

731

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
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid periodens slut
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Ekonomisk information för år 2018/2019
Bokslutskommuniké:

8 februari 2019

Årsredovisning 2018:

8 mars 2019

Årsstämma 2019:

29 mars 2019

Delårsrapport Q1:

18 april 2019

Halvårsrapport Q2:

23 augusti 2019

Delårsrapport Q3:

25 oktober 2019

Bokslutskommuniké:

7 februari 2020

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna rapport
Företagets riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2017 (not 3 och 20, sid 19‐20 respektive sid 21‐22). 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 8 februari 2019

Arne Jakobsson
Ordförande

Margareta Krook
VD, styrelseledamot

Gert Thell
Styrelseledamot

Helene Vester
Styrelseledamot

Implementa Sol AB (publ)
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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