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VD har ordet

När jag summerar 2017 kan jag konstatera att det varit det bästa 
året i Axkids historia.
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 marknadsandelar 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. Jag känner mig trygg i 

vårt produktsortiment när nu trenden mot bakåtvänt åkande 
blir allt mer tydlig i Europa då den starka tillväxten på den svens-
ka marknaden visar att vi står starka i konkurrensen mot övriga 
tillverkare inom detta segment.

Utöver de produktuppdateringar som genomförts under 2017 
med en uppdaterad modell av storsäljaren Minikid, 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 inter-
nationellt varumärke.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med 2017 då 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 bil-
barnstolar 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 Johanson
VD
Axkid AB
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Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en 
fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva 
säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort.

Med våra svenska rötter, dedikerade människor och ständig produktutveckling vill vi sätta nya, hö-
gre standarder för barns säkerhet i trafiken. Oavsett om det är unika funktioner, tekniska lösningar 
eller höjd komfort för både barn och vuxna.

Vi brinner för att barn, och deras familjer, ska kunna resa och förflytta sig på ett maximalt säkert 
sätt. Att alla föräldrar ska kunna fortsätta upptäcka världen med sina barn, likaväl som att säkert 
kunna röra sig i vardagen. 

Vi rekommenderar alltid bakåtvänt åkande så långt det är möjligt. Vi vet att utbildning och kom-
munikation, både till föräldern och till återförsäljaren, är viktigt och är därför en del av vår affärsidé. 
Genom förbättrade standarder och höjd kunskap räddar vi liv.  
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Ordförande 
har ordet

Vissa år i ett bolags historia utmärker sig och placerar företaget 
på en helt ny nivå. 2017 är ett sådant år för Axkid. Försäljningsut-
veckling långt bättre än förväntan, marginalförbättringar och en 
starkare organisation. Dessa delar är förhoppningsvis tydliga i 
vår årsredovisning. 

Personligen känner jag dessutom en stark trygghet i vetskapen 
om att Axkid har en växande andel kunder som inser att våra 
produkter räddar liv. Att värna om livet på en kommande ung 
generation är ovärderligt för oss föräldrar och tillika Axkids 
yttersta mission. Axkid arbetar hårt för att skapa ännu säkrare 
produkter och stora resurser investeras i produktutveckling. 
Detta arbete är nödvändigt om Axkid ska nå en unik ställning 
samt att skapa ett uthålligt företag. 

Året 2017 visade att vi är på god väg genom det fina arbete vår 
personal och våra samarbetspartners utför. Ett stort tack från 
styrelsen till alla på Axkid som bidragit till den fina utvecklingen.

Styrelsens arbete 2017
Styrelsen har under 2017 genomfört 6 st styrelsemöten med 
100% närvaro på samtliga möten. Styrelsen har dessutom ge-
nomfört ett antal strategidagar för att fastställa en strategisk 
plan. 

Thomas Bräutigam
Styrelseordförande
Axkid AB
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Förvaltnings-
berättelse

Allmänt om verksamheten

Axkid AB, med säte i Göteborg, utvecklar, tillverkar och säljer 
bilbarnstolar för den internationella marknaden som bygger på 
den svenska traditionen och säkerhetstänkandet om att barn ska 
färdas bakåtvända i bilen när de är små. Bilbarnstolarna ska vara i 
den tekniska och säkerhetsmässiga framkanten.

Bolaget har under året ändrat firmanamn från Axon Kids AB (publ) 
till Axkid AB (publ).

Bolagets aktie är sedan 2014 noterad på Aktietorget.

Största ägarna i Aktieboken per 2017.12.31

Kapital% Röster %
Tony Qvist 14,79 14,79
Avanza Pension 13,70 13,70
Tony Broberg 11,74 11,74
Nordnet Pensionsförsäkring 3,79 3,79
Daniel Johanson 2,57 2,57

2017 har varit det bästa året i Axkids historia. Försäljningen ökade 
med 75 procent till 76 381 TSEK (43 768). Norden växte med 57 
procent till 28 377 TSEK (18 062) och Europa och övriga världen 
ökade med 87 procent till 48 004 TSEK (25 707). 
Bruttomarginalen ökade under 2017 och blev för helåret 38,0 
procent (31,3).

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, blev 11 
420 TSEK (1 309 TSEK).

Under året gjordes vissa förändringar i bedömningen av nytt-
jandelängder på vissa immateriella projekt vilket innebar ökad 
avskrivningskostnad för året. Det gjordes även en nedskrivning 
av gamla produktplattformar inför lansering av nya innovativa 
produktplattformar. Se även not 5.

Rörelseresultatet blev 6 972 TSEK (507), vilket gav en rörelse-
marginal på 9,1 procent (1,2).

Resultatet efter skatt blev 5 061 TSEK (164), vilket var det hög-
sta resultatet någonsin för bolaget.

Antalet anställda uppgick den 31 december 2017 till 12 (7).

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer

Förväntad framtida utveckling
Axkid AB är ett bolag i tillväxt. De första åren ökade bolagets 
omsättning med närmre 100 procent per år. Under 2017 var 
tillväxten 75% vilket var över planerad tillväxt på 30% per år. För 
framtiden görs bedömningen att en tillväxt med 20%-30% över 

en konjunkturcykel är rimlig. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Ekonomisk översikt 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning  76 381 43 768 26 209 22 083
Rörelsemarginal % 9% 1% -13 -15
Balansomslutning  36 004 37 213 27 645 19 828
Soliditet % 74 58 49 26
Definitioner: se not 26
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten är utsatt för operationella och finansiella risker 
såsom marknadsförändringar, risker hos underleverantörer, 
finansierings- samt valutarisker. De risker och osäkerhets-
faktorer som bedöms vara väsentliga för verksamheten är 
främst finansierings, valutarisker samt produktionsstörningar 
hos kritiska underleverantörer. För 2018 så bedrivs arbete för 
att expandera produktion och med det säkerställa de ökande 
volymerna.

Forskning och utveckling
Axkid har under året 2017 bedrivit ett intensivt utvecklings-
arbete för att presentera ett nytt modulsystem innefattande 
babyskydd och bilbarnstol. Lanseringen av detta är planerat till 
Q3 2018. Axkid har också under året fortsatt med dem två nya 
utvecklingsprojekt som startades under 2016 och som skall 
mynna ut i en ny produktplattform 2019. Utöver detta har under 
året ett antal mindre produktutvecklingsprojekt bedrivits som 
ämnar säkerställa konkurrenskraften av Axkids produkter på 
marknaden.

Användning av finansiella instrument 
Den största finansiella risken bedöms i dagsläget vara valuta-
risken då inköp sker i USD och majoriteten av befintliga kunder 
handlar i EURO samt SEK. För att säkra sig mot denna risk 
arbetar bolaget med valutaterminer (säkring 50%) av prognos-
ticerade inköpsflöden, i enlighet med bolagets valutapolicy. 

Icke-finansiella upplysningar
Axkid har skriftliga avtal med samtliga anställda. Axkid har 
inte tecknat något kollektivavtal, men följer gängse villkor på 
arbetsmarknaden vad gäller lönenivåer, semester och tjänste-
pension. 

Axkid samarbetar endast med leverantörer som tillämpar etiska 
arbetsvillkor. Samarbetspartner kring produktion i Kina är mycket 
medveten om detta arbete och följer de arbetsvillkor som Axkid 
har erfordrat.  Vid transport av material eller slutprodukter försöker 
Axkid använda sig av mesta miljövänliga transportalternativ. 

Axkid samtliga produkter är godkända enligt ECE reglementet där 
både produkt- samt produktionskvalite certifieras.

Förslag till disposition av företaget vinst 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 13 403 788 disponeras 
enligt följande:

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 675 000 
Balanseras i ny räkning 12 728 788 
Summa 13 403 788

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 
kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse:
Styrelsen anser att den föreslagna återbetalningen av villkorat aktie-
ägartillskott är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet 
samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.  
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Resultaträkning

Belopp i kr Not 2017 2016

Nettoomsättning 2 76 381 393 43 767 900

Aktiverat arbete för egen räkning 10, 11 55 932 –

Övriga rörelseintäkter 3 2 227 007 1 818 566

78 664 332 45 586 466

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -47 345 727 -30 052 471

Övriga externa kostnader -10 627 683 -6 629 978

Personalkostnader 4 -7 594 720 -4 939 101

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar 5 -4 447 968 -802 026

Övriga rörelsekostnader 6 -1 676 495 -2 656 067

Rörelseresultat 7 6 971 739 506 823

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 623 51 245

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -434 895 -426 919

Resultat före skatt 6 538 467 131 149

Skatt på årets resultat 9 -1 476 975 32 930

Årets resultat 5 061 492 164 079
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Balansräkning

Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 17, 18 – 4 850 000

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 10 1 208 172 3 105 647
Pågående projekt avs immateriella anläggningstillgångar 11 12 783 214 4 995 534

13 991 386 8 101 181

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 918 499 1 397 818

Inventarier, verktyg och installationer 13 23 431 191 655

Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar 14 3 855 977 3 855 977

4 797 907 5 445 450

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 15 1 612 361 3 089 336

1 612 361 3 089 336

Summa anläggningstillgångar 20 401 654 16 635 967

Omsättningstillgångar

Varulager m m 16

Färdiga varor och handelsvaror 1 769 946 3 100 770

1 769 946 3 100 770

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 10 463 332 8 896 053

Aktuell skattefordran 52 657 52 657

Övriga fordringar 65 939 5 539

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 336 645 263 891

10 918 573 9 218 140

Kassa och bank

Kassa och bank 2 913 523 3 408 425

2 913 523 3 408 425

Summa omsättningstillgångar 15 602 042 15 727 335

SUMMA TILLGÅNGAR 36 003 696 37 213 302
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Balansräkning 

Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 18 970 000 820 000

Nyemission under registrering – 150 000

Fond för utvecklingsutgifter 12 213 462 2 794 126
13 183 462 3 764 126

Fritt eget kapital 17

Överkursfond – 7 730 065

Balanserat resultat 8 342 296 9 867 487

Årets resultat 5 061 492 164 079

13 403 788 17 761 631

26 587 250 21 525 757

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 3 062 721

Checkräkningskredit 19 – 4 116 050

Leverantörsskulder 7 130 887 7 538 672

Övriga skulder 526 055 229 237

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 1 759 505 740 865

9 416 447 15 687 545

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 003 696 37 213 302
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Rapport över förändringar i eget kapital

2017-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Nyemission 

under 

registrering

Fond för 

utvecklings-

utgifter

Över-

kursfond

Bal.res. inkl 

årets resultat

Summa eget 

kapital

Ingående balans 820 000 150 000 2 794 126 7 730 065 10 031 566 21 525 757

Årets resultat 5 061 492 5 061 492

Transaktioner med ägare

Nyemission 7 720 065 7 720 065

Summa – – – – 7 720 065 7 720 065

Omföring mellan poster i eget kapital

Omföring 150 000 -150 000 9 419 336 -7 730 065 -9 419 336 -7 730 065

Summa 150 000 -150 000 9 419 336 -7 730 065 -9 419 336 -7 730 065

Vid årets utgång 970 000 – 12 213 462 – 13 403 788 26 587 250

Överkursfond per 31 december 2016 om 7 730 TSEK bestod av pågående nyemission (inkluderade tecknat men 

ej inbetalt kapital med 4 850 TSEK) vilken omförts till balanserat resultat under 2017.

Efter att senaste emissionen registrerades av Bolagsverket i början av 2017 uppgår totala antalet aktier till 

9 700 000 st. 

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 2 025 tkr (f.å. 2 025 tkr).

Den totala överkursfonden uppgår till 25 136 TSEK (25 136 TSEK) och ingår i balanserat resultat vilket innebär att 

det fria egna kapitalet uppgår till 13 404 TSEK (17 662 TSEK) per 31 december 2017. 
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Kassaflödesanalys
Belopp i kr 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 23 6 538 467 131 149

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 4 853 968 1 536 692

11 392 435 1 667 841

Betald inkomstskatt – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital 11 392 435 1 667 841

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 1 330 824 -481 938

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1 833 472 -4 413 211

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 676 673 1 083 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 566 460 -2 144 308

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -237 630 -23 900

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -9 453 001 -2 798 494

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 690 631 -2 822 394

Finansieringsverksamheten
Nyemission 4 850 000 3 400 000

Emissionskostnader – -369 935

Upptagna lån – 1 600 988

Amortering av lån -7 178 771 -1 313 922

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 328 771 3 317 131

Årets kassaflöde -452 941 -1 649 571

Likvida medel vid årets början 3 408 425 5 057 996

Likvida medel vid årets slut 24 2 955 484 3 408 425
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Noter
Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges

nedan.

Immateriella tillgångar

Utgifter för forskning och utveckling

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter

som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående

förutsättningar är uppfyllda:

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan

användas eller säljas.

- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja

den.

- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida

ekonomiska fördelar.

- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja

utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett

tillförlitligt sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga

direkt hänförbara utgifter (t.ex. material och löner). 

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som

kostnad i resultaträkningen. 

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 3-10 år

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

avskrivningar och nedskrivningar.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas

som kostnad i resultaträkningen.

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyttjandeperiod

Nyttjandeperiod

Nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar har av bolaget bedömts uppgå till 3-10 år beroende på 

vilken nyttjandelängd det enskilda projektet/komponenten beräknas ha.
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Låneutgifter

Låneutgifter redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än

dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och

nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden

som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller

utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga

bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning

återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den

senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över

leasingperioden. 

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas

inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid

har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen . I
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras

aktuella plats och skick. 

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument

värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

  

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i

instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den

avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när

de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part

och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort

från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive

eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det

belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde

med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Värdering av finansiella skulder 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till

upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Valutasäkring genom terminssäkring av utländsk valuta vid inköp av varor med säkring 50% enligt bolagets 

policy. 
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller

förmånsbestämda. Bolaget använder enbart avgiftsbestämda ersättningar.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 

försäkringsföretag, och bolaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.

Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har

betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Avgiftsbestämda planer 

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att

avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 

Ersättningar vid uppsägning 

Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida

ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal

eller informell förpliktelse att antingen 

a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för

anställningens upphörande, eller

b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för

uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell

skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och

den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt

är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 

transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas

inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas

som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla

temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.

Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas

återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är

beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att

återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 

varje balansdag. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse

till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp

som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas

varje balansdag. 

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 

- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att

bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,

inträffar eller uteblir, eller

- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller

avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att

reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden

och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 

Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:

- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla

företaget,

- Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,

- Företaget har överfört de väsenliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas

ägande till köparen,

- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis

förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan

beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta

Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt

kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i

utbyte redovisas direkt i eget kapital. 

Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning fattats.
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Not 2 Nettoomsättning per geografisk marknad

2017 2016

Nettoomsättning per geografisk marknad

Europa 48 004 393 25 705 900

Norden 28 377 000 18 062 000

76 381 393 43 767 900

Not 3 Övriga rörelseintäkter

2017 2016

Kursvinster relaterade till rörelsefordringar/rörelseskulder 1 602 844 1 054 602

Övrigt 624 163 763 964

2 227 007 1 818 566

Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav

2017 män 2016 män

Sverige 9 66% 7 75%

Totalt 9 66% 7 75%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2017-12-31 2016-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2017 2016

Löner och ersättningar 5 236 676 2 788 271

Sociala kostnader 2 077 262 1 061 059

(varav pensionskostnad) 1) (377 706) (138 424)

1) Av företagets pensionskostnader avser 183 939 kronor (f.å. 92 580 kronor) företagets ledning avseende

2 (2) personer. Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa personer.

Av ovanstående löner och ersättningar samt sociala kostnader har aktivering skett med

55 932 kronor (f.å. 0 kronor kronor). Se även not 11.

Kursavvikelser som uppstår vid betalningar eller vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas 

tillsammans som vinst eller förlust oavsett om avvikelsen avser försäljning eller inköp.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga

anställda

2017 2016

Styrelse Övriga Styrelse Övriga

och VD anställda och VD anställda

Löner och andra ersättningar 1 927 256 3 309 420 1 388 593 1 399 678
(varav tantiem o.d.) (328 650) (257 904) (–)

Utöver ovan angivna löner och ersättningar har ersättningar utgått till styrelsen med - Tkr

kronor (f.å. 488 Tkr)

Avgångsvederlag

Inga avtal om avgångsvederlag har träffats med verkställande direktören eller andra personer i 

ledande befattningar.

2017
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad

Styrelsens ordförande 360 – – –
Styrelseledamot Tony Qvist 767 64 60 91
Styrelseledamot Peter Schön 155 – – –
Verkställande direktör 757 265 14 93

Summa 2 039 329 74 184

Finansiella Övrig Pensions-

Tkr instrument mm ersättning förpliktelse

Styrelsens ordförande – – – –
Styrelseledamot Tony Qvist – – – –
Styrelseledamot Peter Schön – – – –
Verkställande direktör – – – –
Summa – – –

2016
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad

Styrelsens ordförande 210 – – –
Styrelseledamot Tony Qvist 658 – 38 48
Styrelseledamot Peter Schön 77 – – –
Verkställande direktör 642 – 51 44
Summa 1 587 – 89 92

Finansiella Övrig Pensions-

Tkr instrument mm ersättning förpliktelse

Styrelsens ordförande – 405 – –

Styrelseledamot Tony Qvist – – – –
Styrelseledamot Peter Schön – – – –
Styrelseledamot S-Å Kjellstedt – 83 – –
Verkställande direktör – – – –
Summa – 488 –
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2017 2016

KPMG AB

Revisionsuppdrag 150 000 160 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 36 800 34 300

Skatterådgivning 20 500 14 800

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i

enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbets uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 5 Av- och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar

2017 2016

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn -2 002 241 -482 933

Maskiner och andra tekniska anläggningar -716 949 -248 484

Inventarier, verktyg och installationer -168 224 -70 609
-2 887 414 -802 026

Nedskrivningar fördelade per tillgång

Pågående projekt avseende balanserade utvecklingsarbeten -1 560 554 –

-1 560 554 –

Not 6 Övriga rörelsekostnader

2017 2016

Kursförluster relaterade till rörelsefordringar/rörelseskulder -1 676 495 -2 150 450

Kundförluster -156 000 -505 617

-1 676 495 -2 656 067

Nedskrivningen som gjorts under året var av gamla produktplattformar inför lansering av nya innovativa 

produkter.

De högre avskrivningskostnaderna under 2017 beror på vissa förändringar i bedömningen av nyttjande-längder 

på vissa immateriella projekt under 2017, vilket innebar ökad avskrivningskostnad om ca 2,1 MSEK under 2017.

Kursavvikelser som uppstår vid betalningar eller vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas 

tillsammans som vinst eller förlust oavsett om avvikelsen avser försäljning eller inköp.
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Not 7 Operationell leasing

Leasingavtal och hyresavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2017-12-31 2016-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 514 812 465 940

Mellan ett och fem år 413 085 789 409

927 897 1 255 349

2017 2016

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 859 941 590 421

Leasingavtal för fordon kan avbrytas och lösas till aktuellt restvärde.

Hyresavtal för lokal löper med hyrestid fram till och med 2019-11-30 med 9 månaders uppsägning och

förlängning 1 år i taget.

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

2017 2016

Räntekostnader, övriga -86 829 -396 915

Övriga finansiella kostnader -37 498 -30 004

-310 568 –

-434 895 -426 919

Not 9 Skatt på årets resultat

2017 2016

Aktuell skattekostnad – –

Uppskjuten skatt -1 476 975 32 930

-1 476 975 32 930

Avstämning av effektiv skatt

2017 2016
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 6 538 467 131 149

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% -1 438 463 22,0% -28 853

Ej avdragsgilla kostnader -38 512 -19 603

Emissionskostnader – 81 386

Redovisad effektiv skatt 22,6% -1 476 975 25,1% 32 930

Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 5 229 238 4 892 598

Internt utvecklade tillgångar – 336 640

Vid årets slut 5 229 238 5 229 238

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -2 123 591 -1 640 658

Årets avskrivning -1 897 475 -482 933

Vid årets slut -4 021 066 -2 123 591

Redovisat värde vid årets slut 1 208 172 3 105 647

Valutakursförluster relaterade till 

omvärdering av valutakonton

Under året har det gjorts förändringar i bedömningen av nyttjandelängderna på vissa immateriella projekt vilket 

inneburit högre avskrivningskostnader för året. 

Avskrivning påbörjas när utvecklingsprojekten är färdigutvecklat och klart för lansering. Se även not 10.
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Not 11 Pågående projekt avs immateriella anläggningstillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Vid årets början 4 995 534 2 533 680

Omklassificeringar -104 767 –

Nedskrivning -1 560 554 –

Årets aktiveringar 9 453 001 2 461 854

Redovisat värde vid årets slut 12 783 214 4 995 534

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 484 845 2 484 845

Nyanskaffningar 237 630 –

2 722 475 2 484 845

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1 087 027 -838 543

Årets avskrivning -716 949 -248 484

-1 803 976 -1 087 027

Redovisat värde vid årets slut 918 499 1 397 818

Verktyg för tillverkning av bolagets produkter finns hos underleverantör i Kina och till ett bokfört värde

av  918 tkr (f.å. 1 398 tkr tkr). 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 362 875 338 975

Nyanskaffningar – 23 900

362 875 362 875

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -171 220 -100 611

Årets avskrivning på anskaffningsvärden -168 224 -70 609

-339 444 -171 220

Redovisat värde vid årets slut 23 431 191 655

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Vid årets början 3 855 977 3 855 977

Redovisat värde vid årets slut 3 855 977 3 855 977

Förskott för tillverkning av nya verktyg har lämnats till underleverantör i Kina. De nya verktygen som

beräknades tas i bruk under början av andra halvan av 2017 blev försenade till andra halvan av 2018.

Pågående projekt avseende immateriella anläggningstillgångar avser utvecklingsarbete som inte har avslutats 

och där avskrivningar ej påbörjats.
I aktiverat arbete för egen räkning ingår bl.a. löner och sociala avgifter för personal med 55 932 kronor (f.å. 0 

kronor). 

Nedskrivningen avser gamla produktplattformar inför lanseringen av nya innovativa produkter.
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Not 15 Uppskjuten skatt

Uppskjuten Uppskjuten

skattefordran skatteskuld Netto

Skattemässigt underskottsavdrag 1 612 361 – 1 612 361

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 1 612 361 – 1 612 361

Uppskjuten Uppskjuten

skattefordran skatteskuld Netto

Skattemässigt underskottsavdrag 3 089 336 – 3 089 336

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 3 089 336 – 3 089 336

Not 16 Varulager m m

2017-12-31 2016-12-31

Varor på väg 453 743 1 902 253

Färdiga varor och handelsvaror 619 335 1 076 571

Färdiga varor i Kina 359 007 –

Förskott till leverantör 337 861 121 946

1 769 946 3 100 770

Not 17 Disposition av vinst

Förslag till disposition av företagets vinst 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 13 403 788, disponeras enligt följande:

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 675 000

Balanseras i ny räkning 12 728 788

Summa 13 403 788

Not 18 Antal aktier och kvotvärde

2017-12-31 2016-12-31

A-aktier

antal aktier 9 700 000 8 200 000

kvotvärde 1 1

Not 19 Checkräkningskredit

2017-12-31 2016-12-31

Beviljad kreditlimit 6 000 000 5 000 000

Outnyttjad del -6 000 000 -883 950

Utnyttjat kreditbelopp – 4 116 050

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna personalkostnader 902 527 326 324

Övriga poster 856 977 414 541
1 759 505 740 865

I angiven beviljad kreditlimit ingår fakturakredit med 5 000 tkr (5 000 tkr).

Utöver detta har Axkid även ett beviljat lånelöfte på 3 500 tkr att avropa om behov uppstår. 

2016-12-31

2017-12-31
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Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

2017-12-31 2016-12-31

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 7 150 000 7 150 000
Belånade kundfordringar – 3 268 103
Summa ställda säkerheter 7 150 000 10 418 103

Eventualförpliktelser

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 23 Betalda räntor och erhållen utdelning

2017 2016

Erhållen ränta 1 623 50 542

Erlagd ränta 86 829 396 915

Not 24 Likvida medel

2017-12-31 2016-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden 2 913 523 3 408 425

Tillgodohavande på fakturakredit 41 961 –

2 955 484 3 408 425

Not 25 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2017 2016

Av- och nedskrivningar 4 447 968 802 026

Orealiserade kursdifferenser 356 000 229 049

Reservering för osäkra kundfordringar 50 000 505 617

4 853 968 1 536 692

Not 26 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning

Balansomslutning: Totala tillgångar

Soliditet: Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
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Revisionsoemtte se 
Till bolagsstämman i Axkid AB (publ), org. nr 556791-1887 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Axkid AB (publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 8-27 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Axkid AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Axkid AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-7. Den andra informationen består också 
av VD respektive ordförande har ordet, men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 



utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Axkid AB 
(publ) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Axkid AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
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