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Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 7 077 tkr (5 917 tkr), varav Q4 utgjorde 1 998 tkr
(1 202 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2021 för 100 % (100 %) av
nettoomsättningen.
Resultatet för 2021 uppgick till ‐766 tkr (‐803 tkr), varav Q4 utgjorde ‐773 tkr (‐583 tkr).
Reservering av semesterlön utgör ‐263 tkr av resultatet för 2021.
Orderingången under 2021 uppgår till 10,4 Mkr.
Bolagets resultat per aktie 2021‐12‐31 uppgår till ‐0,014 kr (‐0,020 kr).
Efter perioden har bolaget kallat till extra bolagsstämma för inval av ny styrelseledamot.

____________________________________
Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer skräddarsydda solenergianläggningar för lantbruk,
ridhus, industri och villor till privat‐ och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är ett
långsiktigt vinstgivande företag med högt förtroende inom förnyelsebar energi under ledorden

KUNSKAP ‐ ENGAGEMANG ‐ KVALITET
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VD har ordet
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

10‐miljonersvallen på orderingång sprängd
Nettoomsättningen för 2021 uppgår till 7 077 tkr (5 917 tkr). Ökningen av nettoomsättningen under 2021 jämfört
föregående år är frukten av ökad försäljning. Under Q4 2021 och fortsatt efter årsskiftet har vi upplevt en fantastisk
rusch och efterfrågan av våra tjänster och produkter är hög. Under 2021 sprängde orderingången 10‐miljonersvallen för
första gången och landade till slut på 10,4 Mkr. Resultatet för 2021 uppgick till ‐776 tkr (‐803 tkr) varav ‐263 tkr utgörs
av reserveringar för semesterlön. Implementa lägger stor vikt vid att hitta kompetent och ansvarsfull personal så att
våra kunder erhåller säkra och noggrant installerade anläggningar som uppfyller alla de krav som ställs på
solenergianläggningar. Montörer har varit en flaskhals för Implementa men under Q3 2021 har monteringsstyrkan
förstärkts och vid skrivandet av denna rapport pågår rekrytering av ytterligare montörer för att vi skall kunna möta det
fortsatt höga kundintresset.
Fokus på lantbruk och större anläggningar med ett skräddarsytt sortiment
Vi jobbar aktivt med att ta fram ett vässat, men ändå flexibelt sortiment med bra garantivillkor av främst
europeisktillverkade solpaneler och övriga produkter för att kunna göra större beställningar till högre marginaler. För
att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i
inköpsledet. Utvecklingstakten på solceller är hög och lagret hålls därför så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera
paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning
av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom
lantbruk, hästgårdar och industri men också villor. Den globala bristen på komponenter orsakad av stor efterfrågan på
solenergi, fraktsvårigheter och pandemi har dock gjort större inköp än tidigare nödvändigt då ledtiderna för leverans
från leverantörerna ökat kraftigt. Framförhållning i inköpsledet är viktigt då vi räknar med att långa leveranstider
kommer att hålla i sig ett tag framöver.
Energilagring och elbilsladdning – nya produkter under 2021
Under Q3‐Q4 2021 har vi märkt av en kraftigt ökad efterfrågan på energilagringsprodukter. För att möta denna
efterfrågan har produktportföljen under 2021 utökats med energilagringsprodukter, dvs batterier och backuputrustning
vid strömavbrott, främst för villamarknaden. Under 2021 har vi även börjat erbjuda utrustning för laddning av elbilar,
vilket naturligt ofta efterfrågas i samband med solcellsinstallationer. Under Q1 2022 kommer vi att lansera en ny
hemsida där dessa produkter samt övriga kommer att få större plats. För installation av energilagring samt
elbilsladdning kan grönt avdrag fås med upp till 50 %. För solcellsanläggningar kan grönt avdrag fås med 15 %. Grönt
avdrag infördes 1 januari 2021 och gäller för privatpersoner.
Expansion av verksamheten
I skrivande stund ligger fokus på att växla upp organisationen för att kunna möta det starka intresset efter våra
solenergilösningar och därmed fortsatt öka takten på försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen.
Målsättningen är att nå en nettoomsättning på 30 Mkr inom en 2‐årsperiod. Med flytt av verksamheten till ändamålsenliga
lokaler i Staffanstorp i början av 2020 där Implementa har möjlighet att växa samt rekrytering av egna montörer är vi på
väg mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag. För att uppnå detta ser jag under det kommande året ett behov av
fler samarbeten med lokala entreprenörer utöver en utökad säljstyrka och fler monteringsresurser samt elektriker för en
expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv.
Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer
få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla
och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap ‐ Engagemang ‐ Kvalitet
Staffanstorp i februari 2022
Margareta Krook, Tekn. Dr., VD Implementa Sol AB
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Viktiga händelser under året
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Q1
Implementa Sol AB sålde tillsammans med ett flertal mindre solenergianläggningar en solenergianläggning till ett värde
av 1,0 Mkr till Bosjökloster Golfklubb med installationsstart under Q1 2021. Solenergianläggningen, med en toppeffekt
på 124 kilowatt, installerades på byggnader och minskar kostnaden för inköpt el avsevärt samtidigt som det bidrar till
en bättre miljö.
Årsredovisning för 2020 publicerades 2021‐03‐05.
Bolaget höll ordinarie bolagsstämma den26 mars 2021. Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta
Krook, Gert Thell och Helene Vester samt nyvälja Arvid Nyman som styrelseledamöter fram till bolagsstämma 2022.
Stämman beslutade välja Helene Vester till ordförande för styrelsen. Val av revisor var aktuellt på denna stämma.
Stämman beslöt välja Resursgruppen Ekonomi & Revision AB med auktoriserade revisorn Peter Honnér som
huvudansvarig på en tid av fyra år enligt bolagsordningen.
Stämman beslöt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.
1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 802 225,16 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet
kommer aktiens kvotvärde vara 4,284 öre per aktie. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att
besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid
Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen för Implementa Sol AB (publ) att under tiden fram till nästa bolagsstämma,
besluta:
att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 428 400 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier
av serie B;
att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;
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.
Q2
Den under Q1 sålda anläggningen till Bosjökloster Golfklubb installerades och driftsattes under Q2 2021.
Bolagsverket registrerade 8 april 2021 bemyndigandet samt nedsättning av aktiekapitalet för täckning av förlust med
802 225,16 kr utan indragning av aktier beslutat av ordinarie bolagsstämman 26 mars 2021.
Styrelsen beslutade med stöd av bemyndigande givet på ordinarie bolagsstämma 26 mars 2021 att öka bolagets
aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
Antalet tecknade B‐aktier i emissionen som ägde rum mellan 2021‐05‐10 och 2021‐05‐24 uppgick till 6 386 240 st.
Emissionskursen uppgick till 0,41 kr per aktie. Bolaget tillfördes därmed genom nyemissionen ca 2,62 mkr före
emissionskostnader som uppgick till ca 270 tkr. Efter emissionen uppgick aktiekapitalet till 2 276 344,44 kr och antalet
aktier i Implementa Sol AB uppgår till 2 564 067 stycken av serie A och 50 571 891 stycken av serie B. Emissionen
registrerades av Bolagsverket 16 juni 2021.
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Q3
Implementa Sol AB installerade under Q3 tillsammans med ett flertal mindre solenergianläggningar även två
mellanstora anläggningar på ca 56 kW toppeffekt vardera. Under Q3 förstärktes monteringsstyrkan genom anställning
av ytterligare en montör.
Under Q3 avslutades bolagets webshop för mindre solpaneler och tillbehör till husvagnar etc. och Bolaget kommer helt
fokusera sin verksamhet på nätanslutna större anläggningar på lantbruk, industri och villor.
Q4
Bolaget upplever ett fantastiskt ökat intresse och orderingången ökar. Installationer pågår i den utsträckning som
vädret tillåter vid den här tiden på året.
Under Q4 meddelade Arvid Nyman att han på egen begäran utträder ur styrelsen då potentiell jävsituation uppstått.
Bolaget meddelade att det avser kalla till extra bolagsstämma för att fylla vakansen så snart det är möjligt.

Viktiga händelser efter perioden
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2021 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester
sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt
per 30 september 2021. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26 april 2022 består av
‐
‐
‐

Rikard Krook, företräder Margareta Krook med familj
Didrik Hamilton, Eget innehav samt Soffloch Advice AB
Sven Karlsson, företräder övriga aktieägare

Enligt beslut på ordinarie bolagsstämman 2021 är bolagets styrelseordförande Helene Vester samt bolagets VD
Margareta Krook adjungerade till valberedningens möten.
Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma 25 februari 2022 för att fylla den vakanta styrelseledamotplatsen fram till
ordinarie bolagsstämma 26 april 2022. Styrelsen välkomnar aktieägare att nominera kandidater. Hittills har följande
kandidat nominerats:
Bengt Jeppsson ‐ Född 1959 i Tyringe i norra Skåne. Byggnadsingenjör. Bengt Jeppsson har lång erfarenhet från
byggbranschen där han har arbetat som byggingenjör, arbetsledare, fastighetsingenjör, fastighetschef och
företagsledare. Drev mellan 1992 – 2011 mellanstora bygg‐, anläggnings‐ och fastighetsförvaltningsföretag.
Han har lång erfarenhet av företagsledning, projektering, produktion, förvaltning, underhåll och projektledning från
både entreprenör‐ och beställarsida. Driver idag byggkonsultverksamhet och förvaltar egna fastigheter. Arbetar idag åt
kommersiella kunder och privatpersoner med bygg‐ och fastighetsprojekt i hela bygg‐ och förvaltningsfasen.
Byggledning, ÖB‐besiktningar, kontrollansvar, kalkyl etc.

Periodens försäljning och resultat
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resultatet för 2021 för Implementa Sol AB uppgår till ‐766
tkr (‐803 tkr), varav Q4 utgjorde ‐773 tkr (‐583 tkr).
Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 7 077 tkr
(5 917 tkr), varav Q4 utgjorde 1 998 tkr (1 202 tkr).
Under 2021 utgjorde 100 % (100 %) av nettoomsättningen
intäkter från solenergiprodukter. Övriga intäkter bestod
huvudsakligen av intäkter för vinstdelning från
aktiehandel från NGM Nordic SME. Bolagets resultat per
aktie uppgår till ‐0,014 kr (‐0,020 kr).
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Investeringar
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bolagets investeringar under 2021 uppgår till 0 tkr (0 tkr) i immateriella rättigheter och 13 tkr (0 tkr) i materiella
anläggningstillgångar i form av montörsutrustning och verktyg.

Likviditet
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bolagets likvida medel uppgick per 2021‐12‐31 till 995 tkr (917 tkr).

Ägarstruktur
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 53 135 958 aktier fördelade på 2 564 067 aktier
av serie A och 50 571 891 aktier av serie B. För motsvarande period 2020 uppgick antalet aktier i Bolaget 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)
1 297 214

B‐aktier
(antal)
282 740

Röster
(%)
17,4

Kapital
(%)
3,0

0

6 493 336

8,5

12,0

252 093

647 220

4,2

1,7

Övriga aktieägare (ca 3 275 st)

1 014 760

43 148 595

69,9

83,3

Summa

2 564 067

50 571 891

100.0

100.0

Margareta Krook m familj
Didrik Hamilton m bolag
Dario Kriz m familj

2021
1/1‐31/12

2020
1/1‐31/12

Aktiekapital

2 276

2 805

Reservfond

1 902

1 902

13 781

11 720

Balanserat resultat

‐14 205

‐14 205

Periodens resultat

‐766

‐803

Utgående balans

2 988

1 419

Förändring eget kapital
(i tusen kronor)
Ingående balans

Överkursfond bunden

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)

Bolagsstämma
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bolagsstämman kommer att hållas den 26 april 2022 kl 10:00. Plats meddelas i samband med kallelse. Årsredovisning
för 2021 kommer att publiceras 3 veckor innan stämmodatum. Tidigare finansiella rapporter finns tillgängliga hos
Bolaget samt kan laddas ner via Bolagets hemsida www.implementa.se
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Resultaträkning
(i tusen kronor)

2021
1/1‐31/12

2020
1/1‐31/12

2021
1/10‐31/12

2020
1/10‐31/12

7 077

5 917

1 988

1 202

93

681

16

8

‐7 925

‐7 414

‐2 774

‐1 792

‐11

13

‐3

‐1

0

0

0

0

‐766

‐803

‐773

‐583

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Kostnader inkl avskrivningar
Finansiellt netto
Skatt
Resultat

2021
31/12

2020
31/12

0

0

67

71

Omsättningstillgångar

3 941

1 917

S:A TILLGÅNGAR

4 008

1 988

Eget kapital

2 988

1 419

Skulder

1 020

569

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 008

1 988

Balansräkning
(i tusen kronor)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

7 170

6 597

7 359

2 673

956

1 489

1 328

‐729

‐766

‐678

‐1 642

‐1 378

‐1 038

‐1 296

4 008

1 988

3 929

4 983

4 313

4 350

6 203

Investeringar

13

81

0

0

0

10

89

Soliditet (%)

75

71

50

61

64

63

69

995

917

308

1 041

731

673

1 772

Nyckeltal
(i tusen kronor)

Intäkter
Rörelseresultat före
avskrivningar
Balansräkning i sammandrag

Kassa vid periodens slut
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2021
1/1‐31/12

2020
1/1‐31/12

2021
1/10‐31/12

2020
1/10‐31/12

‐766

‐803

‐773

‐583

18

‐608

5

6

‐748

‐1 411

‐768

‐577

‐1 032

60

246

412

‐915

‐274

129

‐19

451

‐96

501

132

‐2 244

‐1 721

108

‐52

0

0

0

0

Avyttring/investering materiella anläggningstillgångar

‐13

3 372

‐2

‐11

Kassaflöde från investeringsverksamheten

‐13

3 372

‐2

‐11

2 334

4

‐1

0

0

‐1 046

0

0

2 334

‐1 042

‐1

0

77

609

105

‐63

917

308

890

980

78

609

105

‐63

995

917

995

917

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
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Ekonomisk information för år 2021/2022
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Årsredovisning 2021:

5 april 2022

Delårsrapport Q1:

22 april 2022

Årsstämma 2022:

26 april 2022

Halvårsrapport Q2:

26 augusti 2022

Delårsrapport Q3:

21 oktober 2022

Bokslutskommuniké:

10 februari 2023

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna rapport
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Företagets riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2020 (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. Tillväxt‐ och utvecklingsverksamhet är i likhet med framtidsbedömningar förenade med risker och
osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika 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.

Staffanstorp 11 februari 2022

Helene Vester
Ordförande

Margareta Krook
VD, styrelseledamot

Arne Jakobsson
Styrelseledamot

Gert Thell
Styrelseledamot

Implementa Sol AB (publ)
Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp
Tel: 0732-06 45 00
web: www.implementa.se
e-post: info@implementa.se
VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook
Styrelseordförande: Helene Vester
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