
 

Kvartalsredogörelse Januari – Mars 2016 Axonkids AB 
 

FÖRSTA KVARTALET SAMMANDRAG 

 Kvartalets intäkter uppgick till 9 398 KSEK (6 146) 

 Kvartalets rörelseresultat uppgick till 33 KSEK (-1 329) 

 Kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till -100 KSEK (-1 179) 

 Kvartalets resultat per aktie: -0,01 SEK (-0,16) 

 Antal aktier: 8.200.000 stycken (7.200.000 aktier) 

Kort om Axonkids AB 
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den Europeiska 
marknaden, men har även en växande försäljning utanför Europa. Axonkids bilbarnstolar är 
framtagna i linje med den Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en 
insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den Europeiska 
säkerhetsstandarden ECE r44 04 

 

VD har ordet 
”Det hårda arbetet som lagts ner under föregående år med att skapa nya kontakter ute på 
marknaden börjar nu ge resultat och vi ser nu en stark tillväxt för Axonkids. Kvartal 1 ger oss 
en omsättning ca 50 % över samma period förra året samt ett positivt rörelseresultat. Med 
den struktur vi har idag på leveranser till våra distributörer så skall kvartal 1 vara den 
svagaste perioden omsättningsmässigt då inga direkt leveranser från fabrik kan ske i februari 
på grund av det kinesiska nyåret. Att vi nu ändå når dessa nya höjder och spränger 9 
miljoners vallen i omsättning känns mycket positivt. Vi ligger idag i en försäljningstakt över 
budget och redan i april har vi nått nya nivåer i vår försäljning där vi för första gången når 
över 4 (2,5) miljoner i omsättning för en enskild månad. Arbetet för oss går nu vidare med att 
etablera oss än starkare på de marknader vi idag verkar på samt strategiskt arbete för att nå 
nya marknader.” 

                   Daniel Johansson 
      VD Axonkids 

 

 



 

Väsentliga händelser under perioden Q1 
 

 Axonkids har under kvartal 1 genomgått ett byte av VD till Daniel Johansson. Tidigare 
VD Tony Qvist kommer att finnas kvar i organisationen som försäljningschef. 

 

Händelser efter perioden 
 Axonkids har presenterat en ny distributör för Ryssland, Babyopt group.    

 

GRANSKNING 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

KOMMANDE RAPPORTER 
Axon kids AB lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa 
informationstillfälle är den 24 augusti 2016 då publicering sker av halvårsrapport. 

Det går att prenumerera på rapporter genom att på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se under 
fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.  
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