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Linköping den 5 mars 2021 

Willak AB ( publ.), org nr 556945-5594 

 

Bokslutskommuniké för Willak AB (Publ.),  

JULI-DECEMBER 2020 
• Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6) 
• Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8) 

• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10) 

 
JANUARI-DECEMBER 2020 

• Intäkterna uppgick till 7,2MSEK (8,2) 
• Aktiverat arbete för egen räkning 4,5MSEK(4,8) 
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-1,9) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -5,1MSEK (-6,9) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)  
 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET 
 

• Riktad emission som tillfört bolag 2,65MSEK i kapital varav 0,65MSEK i likviditet.  

• Aktiekapitalet är i samband med den riktade emission nedskrivet med 2,5MSEK. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

VD-KOMMENTAR 

 

Verksamheten 2020 
 
Under 2020 fortsatte WilLak att utveckla sin produktionskapacitet samtidigt som bolagets första 

semiautomatiska produktionslinje blev helt färdigställd. Vi kan nu nå en helt annan uthållig 

produktionskapacitet över tid och står väl rustade för att ta nya marknadsandelar. Vi ser också att 

det finns ett stort behov av bolagets kunskap i form av design och lösningar från kunders behov 

och kravställningar.        
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Den globala pandemin som skakat världen under året och som också kommer att vara ett hot under 

2021, har WilLak varit delvis förskonade ifrån. Vi hoppas att snart få tillbaka de löpande besöken vid 

vår fabrik i Linköping som ofta leder till nya affärer. Byggnationen i Sverige ligger fortsatt på höga 

nivåer och vi ser ingen avmattning under det kommande året.  

WilLaks kunder består mestadels av byggbolag från Stockholm och söderut, såväl stora bolag som till 

mindre lokala aktörer. WilLaks egenutvecklade stålkonstruktion av utfackningsväggar och pelare 

fungerar bevisligen i stor skala som vid mindre byggprojekt vid uppförande av flerbostadshus. Vi tar 

hand om hela processen från framtagande av produktionsunderlag, ritningar och hållfasthets-

beräkningar, som vidare skapar underlag i form av programkod till vår fleroperationsmaskin som 

automatiskt stansar fram alla väggelement. Felmarginalen vid tillverkningen är försumbar och vi 

uppnår 24/7 produktion. Skalbarheten är mycket stor. 

Vi märker att processen från ny kund till produktion ofta kan vara lång med händelser som WilLak ej 

kan styra över, därav kommer vi under året att intensifiera vårt marknadsarbete, vi måste uppnå en 

större volym av prospekterade nya affärsmöjligheter. För att nå affärsmålen överväger WilLak att 

mer marknadsanpassa sin organisation med nyanställningar inom försäljning på den svenska 

marknaden.      

Vi ser att vår prissättning är konkurrenskraftig och nivåerna ger oss hälsosamma marginaler, 

hotbilden är enbart intaget av nya affärer och där kommer vi att lägga stor energi, vi har ett flertal 

offerter som vi inväntar svar för. Vi utökar också vårt samarbete med lokala aktörer för att sprida 

vårt budskap.   

WilLak har en lång historik och kunskap som ej återseglas i bolagets nuvarande aktieägarvärde, det är 

viktigt för oss att skapa nya affärer och erhålla förtroende från marknaden, vi menar att det finns 

stora möjligheter att öka bolagets affärer och intjäningsmöjligheter för året. 

 
Kunder 
Bolaget har under hösten fått ett större kundunderlag men bolaget behöver i nuläget fler för 
att fylla upp produktionskapacitet.  
 
 
Aktivering av utvecklingskostnader 
Bolaget har under året aktiverat 4,5MSEK(4,8) för upprättande av tillverkningslinor i fabriken. 
Ny vidareutvecklad tillverkningslina ska öka automatiseringsgraden och förenkla tunga 
moment i tillverkningen. 
 
 
Orderingång 

Bolaget arbetar med att arbeta upp en orderstock överstigande 20MSEK. I dagsläget bedöms 
bolaget ha ca 10MSEK i order fördelat på tre kunder. Willak eftersträvar fler kunder för att 
upprätthålla en kontinuerlig process. 
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Förväntad framtida utveckling 

Willak har byggt upp ett produktprogram för att producera utfackningsväggar som i dagsläget 
motsvarar marknadens förväntningar. Det kan finnas behov av ytterligare produktutveckling 
men till stora delar berör det mestadels direkta kundanpassningar. 
 
 

 

 

Martin Axelsson 

VD 
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Resultaträkning 2020 2019 2007-2012 1907-1912 

     
Nettoomsättning 7 173 8 157 3 049 3 590 

Aktiverat arbete för egen räkning 4 500 4 800 2 000 2 800 

Övriga rörelseintäkter 80 0 80 0 

 11 753 12 957 5 129 6 390 

     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter -3 332 -3 570 -1 682 -1 411 

Övriga externa kostnader -3 354 -4 955 -1 553 -2 510 

Personalkostnader -5 460 -6 321 -2 678 -3 089 

Avskrivningar materiella och immaterilla 
anläggningstillgångar -3 668 -4 072 -1 899 -2 136 

Övriga rörelsekostnader 0 -5 0 -5 

 -15 814 -18 923 -7 812 -9 151 

     
Rörelseresultat -4 061 -5 966 -2 683 -2 761 

     
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter o liknande poster 0 0 0 0 

Räntekostnader o liknande poster -997 -889 -615 -566 

 -997 -889 -615 -566 

     
Årets resultat -5 058 -6 855 -3 298 -3 327 

     
 
Vinst per aktie (SEK)                                                                               -0,15                           -0.20                        -0,10                    -0,10 
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Balansräkning 201231 191231   
Anläggningstillgångar     
Tecknat men ej inbetalt kapital  7 339   
Immateriella anläggningstillgångar     
Patent 175 525   
Balanserade utgifter för utv.arbeten 39 116   

 214 641   
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader 4 554 4 752   
Maskiner o andra tekniska anläggningar 4 520 6 222   
Inventarier, verktyg o installationer 11 370 8 165   

 20 444 19 139   
Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga fordringar 21 56   
Summa anläggningstillgångar 20 679 27 175   

     
Omsättningstillgångar     
Varulager 671 542   
Förskott till leverantörer 0 21   

 671 563   
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 503 1 128   
Aktuella skattefordringar 0 0   
Övriga kortfristiga fordringar 0 199   
Förutbetalda kostnader 140 183   

 643 1 510   

     
Kassa och bank 53 50   
Summa omsättningstillgångar 1 367 2 123   

     
Summa tillgångar 22 046 29 298   
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Eget kapital och skulder 201231 191231   

     
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 6 693 1 673   
Ej registrerat aktiekapital 650 5 019   
Fond för utvecklingskostnader 39 116   

 7 382 6 808   
Fritt eget kapital     
Balanserad vinst/förlust 477 5 406   
Periodens resultat -5 058 -6 855   

 -4 581 -1 449   
Summa eget kapital 2 801 5 359   

     
Långfristiga skulder     
Checkräkningskredit 306 305   
Övriga skulder till kreditinstitut 0 445   
Övriga långfristiga skulder 0 1 600   

 306 2 350   

     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 790 1 338   
Förskott från kunder 0    
Leverantörsskulder 5 406 8 663   
Aktuella skatteskulder 39 7   
Övriga kortfristiga skulder 11 147 10 315   
Upplupna kostnader 1 557 1 266   

 18 939 21 589   

     
Summa eget kapital o skulder 22 046 29 298   

      

   Enligt bolagsstämmobeslut den 9 december är aktiekapitalet nedskrivet med 2 500 000 SEK. Beslutet är registrerat  
   hos Bolagsverket den 15 februari 2021.  
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Kassaflödesanalys 2020 2019 2007-2012 1907-1912 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat före finansiella poster -4 061 -5 966 -2 683 -2 761 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet;     
Avskrivningar 3 668 4 072 1 899 2 136 

Emissionskostnader bokförda mot eget kapital -150 -3 147 -150 -3 152 

Erhållen ränta 0 0 0 0 

Erlagd ränta -997 -889 -615 -566 

 -1 540 -5 930 -1 549 -4 343 

Ökning/minskning varulager -108 173 26 -42 

Ökning/minskning kundfordringar 625 -219 372 -199 

Ökning/minskning övriga kortfr fordringar 242 86 58 -7 170 

Ökning/minskning leverantörskulder -3 257 5 043 270 1 964 

Ökning/minskning övriga kortfr skulder 1 154 1 018 1 010 7 305 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 884 171 187 -2 485 

     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anl.tillgångar 0 0 0 0 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -4 545 -4 838 -2 000 -2 800 

Återbetalning depoistion 35 0 35 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 510 -4 838 -1 965 -2 800 

     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission 9 989 0 3 176 10 044 

Upptagna lån 0 5 881 0 0 

Amortering skuld -2 592 -1 214 -1 395 -4 760 

Kassaflöde från finanseringsverksamheten 7 397 4 667 1 781 5 284 

     
Årets kassaflöde 3 0 3 -1 

Likvida medel vid årets början 50 50 50 51 

Likvida medel vid årets slut 53 50 53 50 
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Förändring av eget kapital Aktiekapital 
Fond för 

utv.utg Överkursfond Övrigt fritt e.k.           Summa e.k. 

Eget kapital vid årets ingång 2019-12-31 6 692 116 32 268 -33 717 5 359 

Ej registrerat aktiekapital 650  2 000 -150 2 500 

Förändring fond för utvecklingsutgifter  -77  77 0 

Periodens resultat       -5 058 -5058 

Eget kapital vid årets utgång 2020-12-31 7 342 39 34 268 -38 848 2 801 

      
 
 
 
 
 
ANTAL AKTIER 
Antal aktier vid periodens slut uppgick till 33 462 852 st. 
 

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna Kommuniké har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndensallmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). 
 

GRANSKNINGSRAPPORT 
Bokslutskommunikén har ej granskats av bolagets revisor. 
 

UTDELNING 
Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning utgår. 
 
 

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA 
Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas bli publicerade torsdagen den 1 april 
Willaks årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 4 maj 2021 i bolagets lokaler. 
 
 

RAPPORTTILLFÄLLEN 
Halvårsrapport: fredagen 27 augusti 2021. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Martin Axelsson, VD 

Telefon: +46 73 246 74 14 

E-post: martin.axelsson@willak.se 

Jan Axelsson, styrelseordförande 

Telefon: +46 70 952 12 80 

E-post: jan.axelsson@willak.se 

 

 

Information  

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 08:30 

Kort om WilLak 

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. 
Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av 
främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade 
utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva 
utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som 
inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.  

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.  

 


