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Bokslutskommuniké för Willak AB (PUBL.),
januari - december 2017

JULI-DECEMBER 2017
• Intäkterna uppgick till 6,4 MSEK (19,1)
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (-5,1)
• Resultatet efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-6,6)
• Resultat per aktie uppgick till -2,03 SEK (-3,66)
JANUARI-DECEMBER 2017
• Intäkterna uppgick till 20,7 MSEK (31,7)
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,1 MSEK (-8,0)
• Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (-10,4)
• Resultat per aktie uppgick till -2,59 SEK (-5,86)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

Vi har efter ett gediget utvecklingsarbete uppnått hög kvalité på produkterna. Detta leder bl.a. till att
vi kan konkurrera bättre både prismässigt och med teknik jämfört med andra stomsystem som finns
på marknaden. Detta är en högst medveten satsning från ledningens sida med tanke på erfarenheter
som har samlats in sedan vi inledde tillverkning i helt egen regi. WilLaks produktutbud är unik i
branschen både när det gäller tillverkningsmetoder och produkterna.
Det som uppnåtts är en unik tillverkningsmetod som inte tillämpas av någon annan tillverkare. Både
kvalitet och kapacitet har nått nya nivåer och detta kommer att ge direkta marknadsfördelar samt
resultat i framtiden.
Bolaget ser minskningen i omsättningen för året som ett temporärt måste, med tanke på de
investeringar i kvalitet och produktion som gjorts. Med tanke på den kostnadskostym som nu finns i
jämförelse med tidigare har Willak mycket goda förutsättningar för en lönsam tillväxt framåt.
Fortsatt god förfrågningstakt till bolaget under periodens slut och ca 18MSEK i utestående offerter.

VD-KOMMENTAR
UTVECKLADE TILLVERKNINGSMETODER

Vi har löpande under H2 fortsatt utvecklingen av tillverkningsmetoden. Vi har bl.a. i nyligen implementerat ett nytt system för montage av fönster som gör det enkelt att utföra detta moment med hög
kvalité och kapacitet. Detta har tidigare inte varit möjligt då det har funnits en mängd branschproblem som gjort det svårt att hantera denna typ av tjänst till byggen. Med detta system har vi löst dessa
problem.
KONKURRENSKRAFTIG PRISNIVÅ

En direkt följd av en förbättrad kapacitet är att vi prismässigt blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. Marknaden upplevs som priskänslig generellt sett och endast små skillnader i pris avgör om
ett projekt blir av eller ej.
NÖJDA KUNDER

Vi har bland våra kunder, två uttalat nöjda kunder, som på senaste tiden uttalat sig gällande
kvaliteten i produkterna. Både Miljöbyggarna i Linköping och ED Bygg, Norrköping har uttryckligen
bekräftat att produkterna håller en hög klass. Vi tar det som en bekräftelse på att våra kvalitetsmål
har uppnåtts till stor del.
NYA ORDER

Till redan givna order på ca 1,6 MSEK förväntas inom kort ett antal nya order. Dessa innefattar
följande projekt:
Göteborg 3,0 MSEK
Malmö 2,0 MSEK
Miljöbyggarna 0,8 MSEK (klar, väntar på bekräftelse)
ED Bygg AB 1,0 MSEK (klar, väntar på bekräftelse)
Sammanlagt värde ca 8,4 MSEK
UPPVAKNANDE INTRESSE FÖR LÄTTVÄGGSKONSTRUKTIONER

En ny kund i Östergötland har uttryckt intresse för Willak för att bygga med lättväggskoncept. Willaks
koncept är både kostnadseffektivare och rationellare än den förhärskande metoden med
betongelement.
Martin Axelsson, VD
Willak AB

RESULTATPÅVERKANDE FAKTORER UNDER PERIODEN
KOSTNADER

Fortsatta överenskommelser i reklamationsärenden har fortsatt bidragit med kostnader. Genomförda kostnadsneddragningar har bidragit till att personalkostnader är nu nere på 400KSEK per
månad och övriga kostnader är cirka 500 KSEK per månad. Det innebär att med en omsättning på ca
1 700 KSEK per månad så har bolaget ett positivt löpande kassaflöde.
Neddragningen av personalkostnaderna har genomförts i snabb takt, medelvärde för året är 685
(1 134) KSEK. I den distribuerade månadsstatistiken för väggproduktionen så har antal producerade
väggar reducerats likaväl men om man ser till antal väggar per anställd så har det värdet stigit jämfört
med år 2016.
Det är en medveten strategi att få bolaget i balans för att nå ett positivt kassaflöde. Av den

anledningen har bolaget under hösten tagit stora kostnader. Tack vare åtgärderna så når Bolaget
lönsamhet med en lägre orderingång och produktionen bedöms ha säkrats från reklamationer.
FINANSIERING

Bolaget förhandlar olika möjligheter för att säkerställa finansieringen fram till att det är kassaflödespositivt.

MARKNADEN
Branschen är inte lika aktiv under vintern och januari och februari är de svagaste månaderna. Av
förfrågningar så framgår det att branschen är i full gång from mars. I år är Bolaget berett på en
utökad produktionsvolym.
En intressant iakttagelse har blivit att branschen söker billigare och effektiva lösningar jämfört med
den förhärskande tekniken med betongväggar. Det kan ha samband med att logistiken blir enklare
och ledtider förväntas bli kortare samt att kostnaderna förväntas bli lägre med bolagets metoder.
Det kan samtidigt ha anknytning till branschen söker nya lösningar för att reducera kostnader nu när
den värsta haussen med bostadsrätter lugnat ner sig.

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

UTDELNINGSFÖRSLAG

Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.
ÅRSSTÄMMA

Årsstämman kommer att hållas i WilLaks lokaler kl 11:00 den 10 april 2018 på Idögatan 38, Linköping.
ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida den 9 mars 2018.
NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Första halvårets rapport 2018 publiceras den 25 augusti 2018.

Årsrapport för tiden 2017-01-01 - 2017-12-31
(ej reviderad)

Resultaträkning (KSEK)

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

16 750
3 500
439
20 689

28 137
1 736
1 838
31 711

-7 839
-5 549
-8 225

-17 592
-8 443
-13 612

-2 804
-24 417

- 1 786
-41 433

-3 728

-9 722

8
-890
-546

5
-664
-659

Resultat efter finansiella poster

-4 610

-10 381

Årets resultat

-4 610

-10 381

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

271

349

1 225
1 496

1 575
1 924

9 745
4 677
14 422

5 128
2 855
7 983

56

0

15 974

9 907

758

1 338

5 619
102
25
298
6 044

11 033
19
71
178
11 301

50
6 852

50
12 689

22 826

22 596

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 1

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

930
271
1 201

930
349
1 279

4 379
-4 610
-231

14 682
-10 381
4 301

970

5 580

222
2 461
1 794
4 477

70
935
903
1 908

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 752
3 153
4 787
81
4 774
832
17 379

707
4 009
6 913
0
2 456
1 023
15 108

Summa eget kapital och skulder

22 826

22 596

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kassaflödesanalys

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

-3 728
2 804
8
-890
-1 806

-9 722
0
1 786
5
-664
-8 595

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

580
5 414
-157
-2 126
4 397
6 302

232
-8 790
828
3 038
3 467
-9 820

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 500
-5 315
-56
-8 871

-2 138
-2 668
0
- 1 290

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
5 945
-3 376
2 569

15 073
1 000
-1 397
14 466

0
50
50

50
0
50

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, aktiveringar
Avskrivningar
Erhållen ränta
5Erlagd ränta

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Resultaträkning

2017-07-01
-2017-12-31

2016-07-01
-2016-12-31

2 746
3 500
156
6 402

18 119
0
982
19 101

-2 426
-2 773
-3 181

-14 108
-3 423
-6 711

-1 076
-9 456

-1 065
-25 307

-3 054

-6 206

0
-546
-546

1
-432
-431

Resultat efter finansiella poster

-3 600

-6 637

Periodens resultat

-3 600

-6 637

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Kassaflödesanalys

2017-07-01
-2017-12-31

2016-07-01
-2016-12-31

-3 054
1 076
0
-546
-2 524

-6 206
0
1 064
1
-432
-7 679

517
5 600
-126
249
2 610
8 850

362
-3 944
466
3 625
-5 956
852

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 500
-19
-3 519

-1 290
0
- 1 290

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
0
-2 807
-2 807

15 000
4 194
-1 228
14 466

0
50
50

50
0
50

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, aktiveringar
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Noter

Not

Transaktioner med närstående

Bolaget hyr lokaler av Idö Fastigheter AB som ägs av Jan Axelsson, bolagets styrelseordförande. Ett
tillfälligt hyresavtal är upprättat som löper tills den nya fabriken är klar. Hyresavtalet är
marknadsmässigt.
Vid periodens början fanns lån från bolagets styrelseordförande på totalt 1.270KSEK. Vid periodens
slut uppgår skulden till styrelseordföranden till 1.738KSEK samt övriga styrelsen med 481KSEK.
Ränta på lånen är marknadsmässig.
Antalet utestående aktier under perioden har varit 1 775 730 (1 775 730) B-aktier

Förändring av eget kapital

Eget kapital vid periodens ingång
Upplösning till följd av periodens
avskrivningar
Årets resultat
Eget kapital vid periodens slut

AktieFond för
kapital utvecklingskostnader
930
349
930

-78
271

Överkursfond
14 644

Övrigt
fritt eget
kapital
-10 343

Summa
eget
kapital
5 580

14 644

78
-4 610
-14 875

-4 610
970

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 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.

