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Bokslutskommuniké 2021 

 
 
JULI-DECEMBER 2021 

 Intäkterna uppgick till 1,9MSEK (3,0) 
 Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,0) 
 Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-0,8) 
 Resultatet efter skatt uppgick till -2,5MSEK (-3,3) 
 Resultat per aktie uppgick till -0,04SEK (-0,10)  

 
JANUARI-DECEMBER 2021 

 Intäkterna uppgick till 3,6MSEK (7,1) 
 Aktiverat arbete för egen räkning 4,0MSEK(4,5) 
 Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0MSEK (-0,6) 
 Resultatet efter skatt uppgick till -5,9MSEK (-5,2) 
 Resultat per aktie uppgick till -0,08SEK (-0,15) 

 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET 
 
Beslut om omvänt förvärv. Willak AB avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta 
den nuvarande verksamheten i sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till 
årsstämman 2022 att detta helägda dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där 1 aktie Willak 
AB ger 1 aktie i det nya bolaget. 

 
 

 
 
VD-KOMMENTAR 

 
Verksamheten 2021 
 
Willak AB har under 2021 vidareutvecklat produktionslinan med ytterligare funktioner för att kunna 
öka kapaciteten och säkerhetsställa kvalitén i den löpande produktionen. 
Linan är nu försedd med 7 st olika stationer som tillsammans möjliggör en mer industriell produktion. 
Starten av linan har försetts med kranar som underlättar montaget och förflyttning av material. 
I slutet av linan har stationer för slutmontering av väggelement samt förberedelser för packning 
införts. 
 
Väggelementen flyttas när de är färdigbyggda direkt till väggpallen i linan. När väggpallen är helt 
färdig körs den ut på räls utomhus för vidare hantering utomhus. 



 

Med dessa åtgärder har behovet av användandet av truckar i produktionen av väggelement 
eliminerats. Truck behövs endast för att flytta färdiga väggpallar som ska ställas i lager utomhus. 
Linan är 70 m lång och har alla de funktioner som krävs för att montera väggelement på ett effektivt 
sätt med integrerade funktioner för kontroll av produktionen. Det är ytterst osannolikt att ett 
väggelement monteras ihop felaktigt. Detta är en viktig parameter i WilLak’s relation med kunder 
eftersom produktens kvalité & leveranssäkerhet kan säkras oberoende av produktionsvolymen.  
 
Produktion av flerbostadshus är komplex då varje projekt är unikt. Ett omfattande arbete krävs för att 
skapa underlag för produktion, ritningar skall också skapas för kundens godkännande, ritningar som 
användes på arbetsplatsen. 
 
Willaks nya IT-baserade program utför mycket av arbetet med automatik, vilket innebär att processen 
med att färdigställa underlag till kund och produktion väsentligt har förenklats och framför allt blivit 
skalbart. Information och data som krävs är en modell i konstruktionsprogrammet, med 
elementindelning för varje huskropp samt alla öppningar och stålpelare placerade i korrekt position i 
varje väggelement. Resterande arbete sker sedan automatiskt.  
 
Ritningar genereras utifrån modellen och sändes till kund för granskning. När granskningen är 
färdigställd är såväl ritningar som data i modellen godkänd. Därefter används informationen till att 
generera produktionsritningar och alla profiler för varje enskilt väggelement i form av materialkit.  
 
Viktiga instruktioner till produktionen stansas in på respektive profil beroende på vid vilken station 
montage sker, information som litteran för fönster i de profiler som används vid fönsteröppningar. 
Informationen underlättar arbetet för montören då den finns nära till hands på respektive profil.  
 
Även bockning av profiler har förbättrats genom att bockprogram och mått numera finns på profilerna. 
Sammantaget så förenklas organisering och hantering av allt material som krävs för att bygga 
väggelementen. 
 
Utvecklingen har lett till att Willak kan öka produktionsvolymen kraftigt.   
 
Leveranser har fortgått till Willaks huvudkund BAB Bygg AB och resterande tid har tillägnats 
vidareutveckling av produkten samt produktionslinan. 

Bolaget har fortsatt förtroende på marknaden och ser stora möjligheter till att erhålla 
uppföljningsorder från tidigare befintliga kunder.  

Willaks utvecklingsarbete har resulterat i att bolagets produkt fått ett större erkännande på 
marknaden.   

Vid årsskiftet hade bolaget 4 MSEK i ordervärde. 

 

Martin Axelsson 

VD 

 
  



 

 

     
Resultaträkning 2021 2020 2107-2112 2007-2012 

     
Nettoomsättning 3 551 6 990 1 864 3 049 
Aktiverat arbete för egen räkning 4 000 4 500 2 000 2 000 
Övriga rörelseintäkter 56 80 0 80 

 7 607 11 570 3 864 5 129 

     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter -1 470 -3 332 -626 -1 682 
Övriga externa kostnader -2 964 -3 354 -1 222 -1 553 
Personalkostnader -5 216 -5 460 -2 404 -2 678 
Avskrivningar materiella och 
immaterilla anläggningstillgångar -2 669 -3 668 -1 277 -1 899 
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 

 -12 319 -15 814 -5 529 -7 812 

     
Rörelseresultat -4 712 -4 244 -1 665 -2 683 

     
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter o liknande poster 0 0 0 0 
Räntekostnader o liknande poster -1 217 -997 -838 -615 

 -1 217 -997 -838 -615 

     
Årets resultat -5 929 -5 241 -2 503 -3 298 

     
     
     

 
Resultat per aktie (SEK)                                                -0,08                   -0,15                   -0,04                -0,10 



 

 

   
Balansräkning 211231 201231 
Immateriella anläggningstillgångar   
Patent 0 175 
Balanserade utgifter för utv.arbeten 0 39 

 0 214 
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader 4 356 4 554 
Maskiner o andra tekniska anläggningar 3 957 4 520 
Inventarier, verktyg o installationer 13 656 11 370 

 21 969 20 444 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga fordringar 21 21 
Summa anläggningstillgångar 21 990 20 679 

   
Omsättningstillgångar   
Varulager 469 671 
Förskott till leverantörer 0 0 

 469 671 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 1 089 319 
Aktuella skattefordringar 0 0 
Övriga kortfristiga fordringar 153 7 
Förutbetalda kostnader 164 140 

 1 406 466 

   
Kassa och bank 16 53 
Summa omsättningstillgångar 1 891 1 190 

   
Summa tillgångar 23 881 21 869 

   
   

 

  



 

      
Eget kapital och skulder 211231 201231    

      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 4 169 6 693    
Ej registrerat aktiekapital 0 1 845    
Fond för utvecklingskostnader 0 39    

 4 169 8 577    
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst/förlust 5 880 -716    
Periodens resultat -5 929 -5 241    

 -49 -5 957    
Summa eget kapital 4 120 2 620    

      
Långfristiga skulder      
Checkräkningskredit 0 306    
Övriga skulder till kreditinstitut 0 0    
Övriga långfristiga skulder 0 736    

 0 1 042    

      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 0 790    
Förskott från kunder 0 0    
Leverantörsskulder 5 836 4 406    
Aktuella skatteskulder 49 39    
Övriga kortfristiga skulder 11 704 11 525    
Upplupna kostnader 2 172 1 447    

 19 761 18 207    

      
Summa eget kapital o skulder 23 881 21 869    

      
 

  



 

      
Kassaflödesanalys 2021 2020 2107-2112 2007-2012  
      
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster -5 929 -5 241 -2 503 -3 481  
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet;      
Avskrivningar 2 669 3 588 1 277 1 819  
Emissionskostnader bokförda mot 
eget kapital -120 0 -97 0  
Övriga intäkter, reavinst -56 0 0 0  
 -3 436 -1 653 -1 323 -1 662  
Ökning/minskning varulager 202 -108 241 26  
Ökning/minskning kundfordringar -770 809 -107 556  
Ökning/minskning övriga kortfr 
fordringar -170 235 -188 51  
Ökning/minskning leverantörsskulder 1 429 -732 536 2 795  
Ökning/minskning övriga kortfr 
skulder 1 004 3 173 686 1 029  
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -1 741 1 724 -155 2 795  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella 
anl.tillgångar 0 0 0 0  
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -4 000 -4 545 -2 000 -2 000  
Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 75 80 0 80  
Återbetalning deposition 0 35 0 35  
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -3 925 -4 430 -2 000 -1 885  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission 7 550 5 314 3 000 501  
Upptagna lån 2 572 0 2 572 0  
Amortering skuld -4 493 -2 605 -3 451 -1 408  
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 5 629 2 709 2 121 -907  
      
Årets kassaflöde -37 3 -34 3  
Likvida medel vid årets början 53 50 50 50  
Likvida medel vid årets slut 16 53 53 53  
      

      
 

  



 

 
 
 
Förändring av eget kapital Aktiekapital 

Fond för 
utv.utg 

Överkurs-
fond 

Övrigt fritt 
e.k. 

Summa 
e.k. 

Eget kapital vid årets ingång 2020-
12-31 8 538 39 32 283 -38 240 2 620 
Nedsättning av aktiekapital -5 865   -5 865  
Nyemission 1 496  6 054  7 550 
Emissionskostnader   -120  -120 
Förändring fond för 
utvecklingsutgifter  -39  39  
Periodens resultat       -5 929 -5 929 
Eget kapital vid årets utgång 2021-
12-31 4 169 0 38 217 -49 995 4 121 

 

 

 

  



 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2021 och 2020 
Resultaträkning 
Nettoomsättning 
Bolagets totala nettoomsättning uppgick under perioden till 3551TSEK(6990). Förändringen i rörelseintäkter mellan 
perioderna beror huvudsakligen på fokusering på färdigställande av produktionsanläggning och produktutveckling. 

Rörelsens kostnader 
Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden till 12319TSEK(15814).  

Rörelseresultat 
Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden till -4712TSEK(-4244).  

Periodens resultat 
Bolagets resultat för perioden uppgick till -5929TSEK(-5241).  

 

Balansräkning 
Anläggningstillgångar 
Bolagets anläggningstillgångar per den 31 december 2021 uppgick till 21990TSEK(20679). 

Omsättningstillgångar 
Bolagets omsättningstillgångar per den 31 december 2021 uppgick till 1891TSEK(1190) 

Eget kapital 
Bolagets eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till 4120TSEK(2620).  

Långfristiga skulder 
Bolagets långfristiga skulder per den 31 december 2021 uppgick till 0TSEK(1042). 

Kortfristiga skulder 
Bolagets kortfristiga skulder per den 31 december 2021 uppgick till 19761TSEK(18207). 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till [-37TSEK(-3). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -3925TSEK(-4430). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till uppgick under perioden till 5629TSEK(2709). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jämförelse mellan andra halvåret 2021 och andra halvåret 2020 
Resultaträkning 
Nettoomsättning 
Bolagets totala nettoomsättning uppgick under perioden till 1864TSEK(3049).  

Rörelsens kostnader 
Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden till 5529TSEK(7812).  

Rörelseresultat 
Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden till -1665TSEK(-2683). 

Periodens resultat 
Bolagets resultat för perioden uppgick till -2503TSEK(-3298).  

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -34TSEK(3). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -2000TSEK(-1885). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till uppgick under perioden till 2121TSEK(-907). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
OMVÄNT FÖRVÄRV 
Willak AB avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta den nuvarande verksamheten i 
sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till årsstämman 2022 att detta helägda 
dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där 1 aktie Willak AB ger 1 aktie i det nya bolaget. 

 
 
NYEMISSIONER UNDER ÅRET 
 

 Beslut om riktad nyemission på 13 000 000 aktier den 14 maj på Årsstämman. Tecknings-
kursen 0,35SEK per aktie. Tecknad av Jan Axelsson med bolag, 4,5MSEK genom kvittning och 
Dividend Sweden AB genom kontant betalning. 
 

 Beslut på stämma den 8 november att rikta en nyemission till Jan Axelsson med bolag om 
10 000 000 aktier a 0,35SEK 

 
BESLUT OM TECKNINGSOPTIONER 
Beslut på stämma den 8 november om teckningsoptioner. 71 185 074 optioner, en till varje befintlig 
aktie i bolaget. Villkor för optioner finns att hitta på bolagets hemsida 
Investor_relations/Bolagsstyrning/Bolagsstämma.  
Optionerna är ett led i processen för det omvända förvärvet. 
 
 
AKTIVERINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
Bolaget har under året aktiverat 4,0MSEK för upprättande av tillverkningslinor i fabriken och system-
programvaror.  
 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
Bolaget hyr lokaler av Idö Fastigheter AB som ägs av Jan Axelsson, bolagets ordförande. Hyresavtalet 
löper från 2021-12-01 och fem år framåt. Hyresavtalet är marknadsmässigt. 
Vid årets början fanns lån från bolagets styrelseordförande och av honom majoritetsägda bolag samt 
VD på 9097TSEK. Vid årets slut uppgår skulden till 10852TSEK.  
Av totala lånebeloppet är 5360TSEK(5754) lån från Swemet AB. 
 
 
ANTAL AKTIER 
Antal aktier vid periodens slut uppgick till 71 185 074 aktier  
 
 
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 fredagen den 1 april. 
WilLaks årsstämma kommer att äga rum den tisdagen 3 maj 2022 i bolagets lokaler. 
 
 
RAPPORTTILLFÄLLEN 
Halvårsrapport: fredagen 26 augusti 2022. 
 

 

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 

 

 

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 fler-
familjshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfacknings-
väggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina 
tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar kompo-
nenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.  

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.  

 


