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Bokslutskommuniké 2017 

Rekordår med fortsatt stark tillväxt under Q4 

Höjdpunkter fjärde kvartalet 

- Rörelsens intäkter ökade med 31 procent till 17 500 KSEK (13 369) 
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 346 KSEK (901) 
- Rörelseresultatet uppgick till 2 105 KSEK (691) 
- Resultatet efter skatt uppgick till 1 705 KSEK (456) 
- Resultatet per aktie uppgick till 0,18SEK (0,06) 
- Lansering och infasning av den uppgraderade storsäljaren Minikid  

Höjdpunkter helåret 2017 

- Rörelsens intäkter ökade med 73 procent till 78 664 KSEK (45 586) 
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 11 420 KSEK (1 309) 
- Rörelseresultatet uppgick till 6 972 KSEK (507) 
- Resultatet efter skatt uppgick till 5 062 KSEK (164) 
- Resultatet per aktie uppgick till 0,52 SEK (0,02) 

 

 

     

 

 

FINANSIELL ÖVERSIKT KV4 2017 KV4 2016 Δ %   2017 2016 Δ % 

Nettoomsättning 16 918 12 971 +30%  76 381 43 768 +75% 

EBITDA 2 346 901 +160%  11 420 1 309 +773% 

Rörelseresultat 2 105 691 +205%  6 972 507 +1275% 

Resultat efter skatt 1 705 456 +274%  5 062 164 +2979% 

Resultat per aktie 0,18 0,06 +216%  0,52 0,02 +2503% 

Antal utestående aktier, tusental 9 700 8 200   9 700 8 200  

 



  
 

VD-kommentar 

 

När jag summerar 2017 kan jag konstatera att det varit det 
bästa året i Axkids historia. Försäljningen ökade med 75 
procent till drygt 76 miljoner kronor och vi rapporterade en 
förbättrad lönsamhet. 2017 är året som Axkid gick från ett 
start-up bolag till ett etablerat snabbväxande företag. 
Förutom den över förväntan starka tillväxten, är det 
särskilt glädjande att bruttomarginalen förbättrades och 
uppgick till drygt 38 procent, en ökning med 7 procent 
mot föregående år. Vårt arbete med att reducera 
produktmaterialkostnaderna skapar en bättre lönsamhet 
samt en hållbar utveckling för Axkid och för vår miljö. Den 
förbättrade bruttomarginalen är en viktig byggsten för 
Axkids långsiktiga utveckling eftersom lönsamheten 
förstärks och vi kan investera i nya innovativa produkter 
samt nya kommersiella aktiviteter. 

Den starka tillväxten beror på ett antal faktorer. I Sverige 
och Norden är marknaden för bakåtvända bilbarnstolar 
relativt mogen och i denna region tar Axkid marknads-
andelar genom ett starkt produkterbjudande samt en 
erfaren kommersiell organisation. Vi har fokuserat på att 
hitta en bra balans mellan online marknaden som kräver 
en tydlig prisdisciplin och den fysiska handeln genom 
utbildning av våra återförsäljare samt ett utökat 
butiksmaterial.  

 

 

I övriga Europa finns inte samma tradition av att barnen 
åker bakåtvänt men insikten om att en bakåtvänd stol är 
fem gånger säkrare än en framåtvänd börjar bli allt mer 
förankrad. Trenden mot bakåtvända stolar jämte de nya 
regleringarna bidrar till den ökade kunskapen för Axkids 
sortiment. 

Under det fjärde kvartalet fortsatte tillväxten, om än inte i 
samma takt som under föregående kvartal. Norden växer 
bättre än tidigare medan den tidigare mycket starka 
tillväxten i Europa växer med en mer normal takt.  

Under kvartalet lanserade vi en ny version av storsäljaren 
Minikid med högre säkerhetsegenskaper genom bland 
annat utökat sidokrockskydd. Dessutom har vi underlättat 
användarvänligheten genom att addera nya detaljer 
såsom exempelvis ett stödben vilket kan justeras med ett 
enkelt enhandsgrepp. Mottagandet hos våra återförsäljare 
har varit god för produkten. 

Utöver de produktuppdateringar som genomförts under 
2017, utvecklar vi nästa generation produkter. Det är en 
betydande investering på nästan 9,5 miljon kronor 
inkluderat produktuppdateringar bara under 2017. Vi har 
som målsättning, vilket inte skiljer sig mot 2016 års 
nyemissionsprospekt, att lansera nya innovativa produkter 
under 2019 för att förflytta Axkid mot ett starkt 
internationellt varumärke.   

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med 2017 
eftersom tillväxten är långt högre än vår årliga prognos på 
20–30 procent över en konjunkturcykel. Genom vårt 
konsekventa lönsamhetsarbete och den starka tillväxten 
levererade Axkid en 15 procentig EBITDA marginal vilket 
är 5 procent bättre än prognosen. Den förbättrade 
lönsamheten möjliggör ytterligare investeringar i 
produktutveckling samt en bättre kommersiell plattform.  
2017 visar att Axkids vision att erbjuda världens säkraste 
bilbarnstolar och bli ett globalt varumärke är en möjlig 
målsättning. Jag ser med tillförsikt på 2018 och en fortsatt 
tillväxt samt en ökad lönsamhet till gagn för barnen, 
återförsäljare, aktieägare samt vår personal. 

 

Daniel Johansson, VD
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
Försäljning 

Det fjärde kvartalet 
Försäljningen ökade med 30 procent till 16 918 KSEK  
(12 871). Norden växte med 84 procent till 7 598 KSEK  
(4 137) och Europa och övriga världen ökade med 14 
procent till 9 320 KSEK (8 192). 

Helåret 
Försäljningen ökade med 75 procent till 76 381 KSEK  
(43 768). Norden växte med 57 procent till 28 377 KSEK 
(18 062) och Europa och övriga världen ökade med 87 
procent till 48 004 KSEK (25 707). 

 

Resultat 

Det fjärde kvartalet 
Bruttomarginalen ökade till 40,7 procent (35,0).  

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, 
blev 2 346 KSEK (901). Förbättringen förklaras av högre 
försäljning och högre bruttomarginal. 

Av- och nedskrivningarna uppgick till 242 KSEK (210). 

Rörelseresultatet blev 2 105 KSEK (691), vilket gav en 
rörelsemarginal på 12,4 procent (5,3). 

Resultatet före skatt blev 2 185 KSEK (584), vilket var det 
högsta resultatet någonsin för bolaget. 

Helåret 
Bruttomarginalen ökade till 38,0 procent (31,3).  

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, 
blev 11 420 KSEK (1 309). Förbättringen förklaras av 
högre försäljning och högre bruttomarginal. 

Av- och nedskrivningar uppgick till 4 448 KSEK (802), 
varav 2 118 KSEK var utökade avskrivningar pga förkortad 
avskrivningstid av vissa tillgångar och 1 561 KSEK var 
nedskrivningar av gamla produktplattformar. 

Rörelseresultatet blev 6 972 KSEK (507), vilket gav en 
rörelsemarginal på 9,1 procent (1,2).  

Resultatet efter skatt blev 5 062 KSEK (164), vilket var det 
högsta resultatet någonsin för bolaget. 

 

 

 

 

Kassaflöde 

Det fjärde kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 2 737 
KSEK (-499). Kassaflödet från investeringsverksamheten 
var -2 872 KSEK (-1 384) och avsåg i huvudsak aktivering 
av produktutvecklingskostnader. 

Helåret 
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 11 566 
KSEK (-2 144). Kassaflödet från investerings-
verksamheten var -9 691 KSEK (-2 822) och avsåg i 
huvudsak aktivering av produktutvecklingskostnader. 

 

Finansiell ställning 

Vid periodens utgång uppgick de likvida medlen till 2 914 
KSEK (3 408). Därutöver fanns outnyttjade 
kreditfaciliteter inklusive lånelöfte på 9 500 KSEK. 

Soliditeten uppgick till 74 procent (58). 

 

Utsikt 

Försäljningstillväxten estimeras till 20–30 procent över en 
konjunkturcykel. Styrelsen har fastslagit en 10 procentig 
rörelsemarginal som lönsamhetsmål under de närmaste 3 
åren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

Övrig information 
Granskning 
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

 

Kommande informationstillfällen 

- Årsredovisningen kommer publiceras den 9 april 2018 via bolagets hemsida. 
- Delårsredogörelsen för det första kvartalet 2018 publiceras den 27 april. 
- Ordinarie årsstämman kommer att hållas den 8 maj 2018 klockan 10.00 i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen 

utdelning lämnas.   
  



  
 

Resultaträkning 
TUSENTALS KRONOR KV4 2017 KV4 2016 Δ %   2017 2016 Δ % 

Nettoomsättning 16 918 12 971 +30%  76 381 43 768 +75% 

Aktiverat arbete för egen räkning  56     56   
Övriga rörelseintäkter  526  398 +32%   2 227 1 819 +22% 

Rörelsens intäkter 17 500 13 369 +31%  78 664 45 586 +73% 

          
Råvaror och förnödenheter -10 033 -8 434 +19%  -47 346 -30 052 +58% 

Övriga externa kostnader -2 549 -1 780 +43%  -10 628 -6 630 +60% 

Personalkostnader -2 261 -1 358 +66%  -7 595 -4 939 +54% 

Övriga rörelsekostnader - 311 - 895 -65%   -1 676 -2 656 -37% 

Rörelseresultat före av- & nedskrivningar 2 346  902 +160%  11 420 1 309 +773% 

          
Av- och nedskrivningar - 242 - 210 +15%   -4 448 - 802 +455% 

Rörelseresultat 2 105  691 +204%  6 972  507 +1275% 

          
Resultat från finansiella poster  81 - 107     - 434 - 376 +15% 

Resultat före skatt 2 185  584 +274%  6 539  131 +4872% 

          
Skatt -481  -129      -1 477  33    

Resultat efter skatt 1 705  456 +274%  5 062  164 +2979% 

        
Resultat per aktie, kronor 0,18 0,06   0,52 0,02  
Antal aktier, tusental  9 700  8 200    9 700  8 200  



  
 

Balansräkning 

TUSENTALS KRONOR 31-Dec-17 31-Dec-16 

Tillgångar    
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital   4 850 

    
Immateriella anläggningstillgångar 13 991 8 101 

Materiella anläggningstillgångar 4 798 5 445 

Finansiella anläggningstillgångar 1 612 3 089 

Summa anläggningstillgångar 20 402 16 636 

    
Varulager mm 1 770 3 101 

Kundfordringar 10 463 8 896 

Övriga fordringar  455  322 

Kassa och bank* 2 914 3 408 

Summa omsättningstillgångar 15 602 15 727 

    
Summa tillgångar 36 004 37 213 

    
Bundet eget kapital 13 183 3 764 

Fritt eget kapital 8 342 17 598 

Redovisat resultat 5 063  164 

Summa eget kapital 26 588 21 526 

    
Kortfristiga skulder, kreditinstitut   7 179 

Leverantörsskulder 7 131 7 539 

Övriga kortfristiga skulder 2 285 970 

Summa skulder 9 416 15 687 

    
Summa eget kapital och skulder 36 004 37 213 

  



  
 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys (Belopp i TSEK) Helår 
 2017 2016 

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster 6 538 131 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 854 1 537 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 11 392 1 668 
förändringar av rörelsekapital     
Förändringar i rörelsekapital     

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 1 331 -482 
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1 833 -4 413 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 676 1 083 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 566 -2 144 

   
Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -238 -24 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -9 453 -2 799 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 691 -2 822 

   
Finansieringsverksamheten   

Nyemission 4 850 3 400 
Emissionskostnader 0 -370 

Upptagna lån 0 1 601 
Amortering av lån -7 179 -1 314 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 329 3 317 

   
Periodens kassaflöde -453 -1 650 
IB Likvida medel 3 408 5 058 
UB Likvida medel  2 955 3 408 
 

 




