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VD har ordet

Året 2019 var ett händelserikt år för Axkid och handlade 
till stor del om att lägga grunden till ett större och starkare 
Axkid som är väl rustat för framtiden.

Under året färdigställdes konstruktionen av vår nya 
innovativa produktplattform Axkid One, uppstart 
av serieproduktionen i vår egen Kina fabrik  och vi 
etablerade en egen säljorganisation Tyskland. Trots 
dessa stora och framåtriktade satsningar har vi levererat 
en försäljningstillväxt på 10% mot föregående år vilket får 
anses godkänt. Våra Europeiska marknader utvecklade 
sig bättre än övriga regioner tack vare våra investeringar i 
Tyskland samt Storbritannien men också för det  ökade 
konsumentintresset kring bakåtvänt åkande för barn i bil.

Rörelseresultatet för året blev lägre än 2018 och uppgick 
till 3,2 miljoner kronor och tyngs av de ovan nämnda 
stora investeringar som gjorts för att etablera Axkid som 
en större spelare i Europa och övriga Norden. Även vårt 
kassaflöde har påverkats negativt av våra omfattande 
men nödvändiga investeringar för att säkerställa en 
framtida stark tillväxt.  

Inför 2020 står vi väl rustade med ett starkt produktutbud, 
starkt management och ett lägre investeringsbehov i 
produktutveckling. Under slutet av 2019 gjorde vi en större 
omstrukturering av bolaget för att förbereda bolaget för 
nästa fas och lyckades därigenom båda sänka fasta 
kostnader samt skapa en än mer säljinriktad organisation.

I skrivande stund är vi mitt uppe i den största 
världsomspännande epidemin i modern tid vilket redan 
haft negativ resultatpåverkan på 2020. Det är i dagsläget 
väldigt svårt att säga exakt när den akuta fasen i epidemin 
slutar eller hur världen kommer se ut när livet återgår till 
det normala. Vi är dock positiva i vår tro att intresset för att 
skydda sina barn med de bästa produkterna fortfarande 
kommer att vara viktigt, oavsett hur vår omvärld ser ut efter 
Coronakrisen. Vi ser därför med tillförsikt på kommande 
året och jag är personligen otroligt förväntansfull på att få 
lansera våra nya innovativa produkter under 2020.

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 drivasäkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav 
på design och komfort.

Med våra svenska rötter, dedikerade människor och ständig produktutveckling vill 
vi sätta nya, högre 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 kommunikation, 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.

we make rear-facing easy
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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.

Axkid AB upprättar från och med räkenskapsåret 2019 för första gången koncernredovisning. 
Se även not 1.

Bolagets aktie är sedan 2014 noterad på Spotlight Stock Market (Fd. Aktietorget).

Avanza Pension 14,28 14,28
Tony Qvist 13,91 13,91
Tony Broberg 6,77 6,77
Nordnet Pensionsförsäkring 4,64 4,64
Daniel Johanson 2,53 2,53

Kapital % Röster %

Koncernen 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 101 369 92 524 76 381 43 768
Rörelsemarginal % 3 10 9 1
Balansomslutning 77 361 52 172 36 004 37 213
Soliditet % 48 66 74 58
Definitioner: se not 37

Moderföretaget 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 95 577 92 524 76 381 43 768
Rörelsemarginal % 4 10 9 1
Balansomslutning 73 441 52 172 36 004 37 213
Soliditet % 49 66 74 58
Definitioner: se not 37

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Året 2019 var ett händelserikt år för Axkid. Vi har under året 
färdigställt konstruktion till vårt nya flaggskepp 
Axkid One, startat igång vår nya fabrik i Kina samt etablerat eget 
säljkontor i Tyskland för att nämna de största händelserna. Året 
har handlat mycket om framåtriktade satsningar med målet att 
ta Axkid till nästa nivå. Samtidigt som detta har gjorts lyckades vi 
levererar en 10% tillväxt mot föregående år. Försäljning i Norden 
ökade med 5% för året vilket utifrån vår starka ställning här är ett 
resultat vi får anse godkänt. Utanför norden nådde vi en tillväxt 
på 14% tack vare populära produkter och ett ökat intresse på den 
europeiska marknaden för det säkraste sättet att färdas för barn 
i bil. 

Resultatmässigt så gör vi en vinst på EBITDA nivå på 6 406 kr
(7 968kr) och stora kostnader har under året tagits för ovan 
nämnda satsningar vilket vi anser är väl investerade pengar 
för att kunna säkerställa en aggressiv tillväxttakt under de 
närmsta åren. Även kassaflödet har tyngts kraftigt med dessa 
satsningar. För 2020 så har vi en annan situation då vi nu känner 
att vi står väldigt starka i produktutbud och inte har ett behov 
att ta investeringar in närtid i samma utsträckning. Under slutet 
av 2019 så gjorde vi en omstrukturering på bolaget både för att 
sänka de fasta kostnaderna med framförallt för att skapa en 
mer säljinriktad organisation bättre anpassad till nästa fas i vår 
utveckling.

Förväntad framtida utveckling
Axkid AB är ett bolag i tillväxt. De första åren ökade bolagets 
omsättning med närmre 100 procent per år. Under 2019 var 
tillväxten dryga 10 procent vilket var i linje med den framtida 
bedömningen på en tillväxt mellan 20-30 procent över en 
konjunkturcykel.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten är utsatt för operationella och finansiella risker 
såsom marknadsförändringar, risker hos underleverantörer, 
finansierings- samt valutarisker. De risker och osäkerhetsfaktorer 
som bedöms vara väsentliga för verksamheten är främst 
finansierings, valutarisker samt produktionsstörningar hos 
kritiska underleverantörer. Styrelsen och ledningen har ingående 
analyserat de potentiella effekterna av Covid-19 pandemin 
på företaget. Vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande 
är det emellertid svårt att uppskatta om denna påverkan är 
kortsiktig, dvs ett antal månader, eller om påverkan kommer att 
bli mer långsiktig. Styrelsen och ledningen kan konstatera att 
det råder en betydande osäkerhet i omvärlden vilket får som 
konsekvens att det föreligger en osäkerhet såväl i möjligheten att 
erhålla leveranser som att få avsättning för företagets produkter. 

Styrelsen och ledningen följer noggrant utvecklingen och vidtar 
kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna på 
företaget.

Forskning och utveckling
Axkid har 2019 fortsatt ett intensivt utvecklingsarbete för att 
presentera det nya utvecklingsprojekt som startades under 
2016 och som har mynnat ut i Axkid One.

Användning av finansiella instrument
Den största finansiella risken bedöms i dagsläget vara 
valutarisken 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 procent) 
av prognosticerade 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 
tjänstepension.

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 2 123 338 
disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

2123
Summa  2123

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 - koncernen
Belopp i tkr Not 2019 2018

Nettoomsättning 3 101 369 92 524
Aktiverat arbete för egen räkning 1 736 945
Övriga rörelseintäkter 4 4 367 4 046

107 472 97 514
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -60 229 -54 622
Övriga externa kostnader 5 -19 944 -17 139
Personalkostnader 6 -16 727 -10 620
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 7 -3 236 -1 490
Övriga rörelsekostnader 8 -4 166 -4 184
Rörelseresultat 9 3 170 9 458

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 182 27
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -893 -117
Resultat före skatt 2 459 9 368

Skatt på årets resultat 12 -925 -2 125
Årets resultat 1 534 7 243
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 1 534 7 243
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 13
arbeten 9 571 2 608
Pågående projekt avseende immateriella anläggningstillgångar 14 26 772 20 598

36 343 23 206
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 5 897 734
Inventarier, verktyg och installationer 16 5 10
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 17 3 626 3 856

9 528 4 600
Summa anläggningstillgångar 45 871 27 806

Omsättningstillgångar
Varulager m m 20
Färdiga varor och handelsvaror 10 847 4 760

10 847 4 760
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 408 18 197
Övriga fordringar 2 457 102
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 2 036 465

17 901 18 764
Kassa och bank
Kassa och bank 2 053 843

2 053 843
Summa omsättningstillgångar 30 801 24 366

SUMMA TILLGÅNGAR 76 672 52 172
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Aktiekapital 970 970
Balanserat resultat inkl årets resultat 34 706 33 493
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 35 676 34 463

Innehav utan bestämmande inflytande 1 706 –
Summa eget kapital 37 382 34 463

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 19 323 –

323 –
Långfristiga skulder 27
Övriga skulder till kreditinstitut 12 150 –

12 150 –
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 28 9 737 4 379
Leverantörsskulder 12 529 10 939
Aktuell skatteskuld 429 403
Övriga skulder 2 922 732
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 1 200 1 257

26 817 17 710
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 76 672 52 172
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

2018-12-31
Aktiekapital Bal.res. inkl 

årets resultat
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande

Summa eget 
kapital

Ingående balans 970 25 617 – 26 587
Årets resultat 7 243 – 7 243

Transaktioner med ägare
Nyemission – 632 632
Summa – 632 – 632

Vid årets utgång 970 33 493 – 34 463

2019-12-31
Aktiekapital Bal.res. inkl 

årets resultat
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande

Summa eget 
kapital

Ingående balans 970 33 493 – 34 463
Årets resultat 1 534 – 1 534

Förändringar direkt mot eget kapital
Omräkningsdiff -405 – -405
Summa – -405 – -405

Transaktioner med ägare
Nyemission – 85 1 706 1 791
Summa – 85 1 706 1 791

Vid årets utgång 970 34 706 1 706 37 382

I balanserat resultat inklusive årets resultat ingår fond för utvecklingsavgifter på 32 572 tsek (22 071 tsek)

Villkorad återbetalsningskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 2 025 TSEK (2 025 TSEK).

Efter att senaste emissionen registrerades av Bolagsverket i början av 2017 uppgår totala antalet aktier till 
9 700 000 st.
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2019 2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 33 2 459 9 368
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 35 2 831 1 159

5 290 10 527
Betald inkomstskatt -576 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 4 714 10 527
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -6 087 -2 990
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 847 -7 569
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 3 724 3 429
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 198 3 397

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 981 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -15 320 -10 507
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 301 -10 507

Finansieringsverksamheten
Nyemission 1 790 632
Upptagna lån 16 658 4 379
Amortering av lån 850 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 298 5 012

Årets kassaflöde 1 195 -2 098
Likvida medel vid årets början 858 2 955
Likvida medel vid årets slut 34 2 053 858
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019 2018

Nettoomsättning 3 95 575 92 524
Aktiverat arbete för egen räkning 1 737 945
Övriga rörelseintäkter 4 3 964 4 046

101 276 97 514
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -60 213 -54 622
Övriga externa kostnader 5 -16 257 -17 139
Personalkostnader 6 -13 742 -10 620
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 7 -3 236 -1 490
Övriga rörelsekostnader 8 -4 167 -4 184
Rörelseresultat 9 3 661 9 458

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 182 27
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -892 -117
Resultat efter finansiella poster 2 950 9 368

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 11 -1 467 –
Resultat före skatt 1 483 9 368

Skatt på årets resultat 12 -365 -2 125
Årets resultat 1 118 7 243

15



Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13
och liknande arbeten 9 571 2 608
Pågående projekt avseende immateriella anläggningstillgångar 14 24 679 20 598

34 250 23 206
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 5 451 734
Inventarier, verktyg och installationer 16 5 10
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 17 3 626 3 856

9 082 4 600
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 3 080 –

3 080 –
Summa anläggningstillgångar 46 413 27 806

Omsättningstillgångar
Varulager m m 20 10 464 4 760

10 464 4 760
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 625 18 197
Fordringar hos koncernföretag 2 078 –
Övriga fordringar 660 102
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 495 465

14 859 18 764

Kassa och bank
Kassa och bank 1 224 843

1 224 843
Summa omsättningstillgångar 26 547 24 367

SUMMA TILLGÅNGAR 72 960 52 172
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Bundet eget kapital
Aktiekapital 970 970
Fond för utvecklingsutgifter 32 572 22 071

33 542 23 041
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 005 4 179
Årets resultat 1 118 7 243

2 123 11 422
35 666 34 463

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 25 899 –
Periodiseringsfonder 26 568 –

1 467 –
Långfristiga skulder 27
Övriga skulder till kreditinstitut 9 550 –

9 550 –
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 600 –
Checkräkningskredit 28 9 737 4 379
Leverantörsskulder 11 140 10 939
Aktuell skatteskuld 397 403
Övriga skulder 831 732
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 1 573 1 257

26 277 17 710
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 72 960 52 172
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

2018-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital     

Nyem. under 
reg

Fond för utv utg Över-kursfond Bal.res. 
inkl 

årets 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 970 12 213 – 13 404 26 587
Justerad IB 970 12 213 – 13 404 26 587
Årets resultat 7 243 7 243

Transaktioner med ägare
Nyemission – – 632 632
Summa – – – 632 632

Omföring mellan poster i eget kapital
Omföring – 9 858 – -9 858 –
Summa – 9 858 – -9 858 –

Vid årets utgång 970 22 071 – 11 422 34 463

2019-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital     

Nyem. under 
reg

 Fond för utv utg Över-kursfond Bal.res. 
inkl 

årets 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 970 22 071 – 11 422 34 463
Årets resultat 1 118 1 118

Transaktioner med ägare
Nyemission – – 85 85
Summa – – – 85 85

Omföring mellan poster i eget kapital
Omföring – 10 501 – -10 501 –
Summa – 10 501 – -10 501 –

Vid årets utgång 970 32 572 – 2 123 35 666

Villkorad återbetalsningskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 2 025 TSEK (2 025 TSEK).

Efter att senaste emissionen registrerades av Bolagsverket i början av 2017 uppgår totala antalet aktier till 
9 700 000 st.
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2019 2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 33 2 950 9 368
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 35 3 221 1 159

6 171 10 527
Betald inkomstskatt -371 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 5 800 10 527
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -5 704 -2 990
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 3 680 -7 569
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 839 3 429
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 615 3 397

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 535 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -13 227 -10 507
Förvärv av finansiella tillgångar -3 080 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 842 -10 507

Finansieringsverksamheten
Nyemission 85 632
Upptagna lån 16 658 4 379
Amortering av lån 850 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 593 5 012

Årets kassaflöde 366 -2 098
Likvida medel vid årets början 858 2 955
Likvida medel vid årets slut 34 1 224 858
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Axkid AB (publ)

Org nr 556791-1887

Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

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
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig
eller teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer. 

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. 

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

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

Nyttjandeperiod

Räkenskapsåret 2019 är första året som bolaget upprättar koncernredovisning. Jämförelsetalen för 2018 innefattar 
endast moderföretaget då verksamhet i dotterföretag var obetydlig detta räkenskapsår. Övergången till 
koncernredovisning har inte inneburit betydande förändringar i poster eller belopp annat än att ”Fond för 
utvecklingsutgifter” i koncernredovisningen ingår i balanserat resultat och i moderföretaget ingår detta i bundet eget 
kapital.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

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.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna [ange vilka] har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat.

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

Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
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
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasing-
avtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 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. 

Leasegivare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasing-
avtal är ett leasingavtal som inte är finansiellt. 

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. 

Valutasäkring genom terminssäkring av utländsk valuta sker vid inköp av varor med 
50 % enligt bolagets policy.

Nyttjandeperiod
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Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
En valutakursdifferens som avser en monetär post som utgör en del av en nettoinvestering
i en utlandsverksamhet och som är värderad utifrån anskaffningsvärde redovisas i
koncernredovisningen som en separat komponent direkt i eget kapital.

Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till
redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till avista kursen per varje dag
för affärshändelserna om inte en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen används (t.ex.
genomsnittlig kurs). Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget
kapital. 
De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet
fördelas och redovisas som en del av minoritetsintresset.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

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 effektivränte-
metoden. 
Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Derivatinstrument med negativt värde och för vilka säkringsredovisning inte tillämpats (se
nedan) redovisas som finansiella skulder och värderas till det belopp som för företaget är mest
förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och 
skick. 
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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.

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld. 

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 inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. 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 per balansdagen och har inte nuvärde-
beräknats. En uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran får inte redovisas för temporära
skillnader som härrör från ej överförda vinstmedel från utländska dotterföretag, filialer,
intresseföretag eller gemensamt styrda företag, om det inte är uppenbart att den temporära
skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.  

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. 

Reserv för förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när förväntade ekonomiska fördelar som beräknas
erhållas från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga utgifter för att infria åtagandena enligt
kontraktet. 

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 väsentliga 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, royalty och utdelning
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.
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste-
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets-
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill. 

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuell nedskrivning. 

Tilläggsköpeskilling
Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare
tidpunkt och beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt, ska beloppet ingå i det beräknade
slutliga anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.
Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader från förvärvstidpunkten påverkar
goodwill/ negativ goodwill. Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas i
koncernresultaträkningen. 
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Justering av förvärvsanalys
I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre
återspegla faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv
månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten
redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.

Förändringar i ägarandel
Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny 
förvärvsanalys eftersom moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom
förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag enbart är en transaktion mellan ägarna
redovisas inte någon vinst eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen
redovisas enbart i eget kapital.
Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en 
förvärvsanalys. De sedan tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har
förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt
redovisat värde, ska redovisas i koncernresultaträkningen.
Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses 
andelarna som avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i 
koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört 
redovisas dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde. 

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag [och gemensamt styrda företag
som redovisas enligt klyvningsmetoden], elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som
uppkommer vid transaktioner med intresseföretag [och gemensamt styrda företag som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden] elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i
företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i
den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 
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Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisnings-
principerna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall. 

Leasing
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget.

Utländsk valuta
En valutakursdifferens som avser en monetär post som utgör en del av moderföretagets
nettoinvestering i en utlandsverksamhet och som är värderad utifrån anskaffningsvärde redovisas
i resultaträkningen om differensen uppstått i moderföretaget.

Finansiella tillgångar och skulder
Säkring av bindande åtaganden och prognostiserade transaktioner i utländsk valuta            
Vid säkring av inköp av varor eller materiella anläggningstillgångar i utländsk valuta inkluderas inte
den ackumulerade värdeförändringen som är hänförlig till säkringsinstrumentet i anskaffningsvärdet
för varulagret eller den materiella anläggningstillgången i moderföretaget.

Säkring av nettoinvesteringar i utländsk valuta 
I moderföretaget sker ingen omvärdering av säkringsinstrumentet och den säkrade posten till
balansdagskurs.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

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 åter-
betalning fattats.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Axkid AB har ett avtal med minoritetsägaren i det kinesiska dotterbolaget, Safety Seat Co., Ltd som innebär en 
optionsrätt för minoritetsägaren att sälja hela sin andel (40%) till Axkid AB och en optionsrätt för Axkid AB
att förvärva hela minoritetsandelen från minoritetsägaren.
Redovisning av utställda säljoptioner till minoritet är reglerat i IAS 32.23 (skuldföring av nuvärdet av inlösenbeloppet).
Axkid har bedömt att motsvarande vägledning inte förefaller finnas i K3, varför Axkid valt att inte löpande
skuldföra nuvärdet av inlösenbeloppet i koncernredovisningen. Axkid anger istället nuvärdet av inlösenbeloppet som 
en tilläggsupplysning under not 18 – Andelar i koncernföretag.
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Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2019 2018

Koncernen
Nettoomsättning per geografisk marknad
Europa 56 194 51 585
Norden 45 175 40 939

101 369 92 524

2019 2018
Moderföretaget
Nettoomsättning per geografisk marknad
Europa 50 400 51 585
Norden 45 175 40 939

95 575 92 524

Not 4 Övriga rörelseintäkter
2019 2018

Koncernen
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 3 964 3 686
Övrigt 403 360

4 367 4 046
Moderföretaget
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 3 964 3 686
Övrigt – 360

3 964 4 046

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 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2019 2018

Koncern
KPMG AB
Revisionsuppdrag 200 160
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 55 54
Skatterådgivning 23 40

Moderföretag
Koncern
Revisionsuppdrag 200 160
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 55 54
Skatterådgivning 23 40

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 6 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Medelantalet anställda varav varav
2019 män 2018 män

Moderföretaget
Sverige 19 63% 14 65%
Totalt i moderföretaget 19 63% 14 65%

Dotterföretag
Kina 6 85% – 0%
Tyskland 4 25% – 0%
England 2 50% – 0%
Totalt i dotterföretag 12 60% – 0%

Koncernen totalt 31 61% 14 65%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2019-12-31 2018-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Koncernen totalt
Styrelsen 0% 0%
Övriga ledande befattningshavare 25% 0%
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2019 2018
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 9 566 4 024 7 214 3 039
(varav pensionskostnad) 1) (880) 1) (724)

Dotterföretag 2 627 273 – –
(varav pensionskostnad) (51) (–)

Koncernen totalt 12 193 4 297 7 214 3 039
(varav pensionskostnad) 2) (931) 2) (724)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 379 (416 TSEK) företagets VD och styrelse.
Företagets har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 430 (416 TSEK) företagets VD och styrelse.
Företagets har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2019 2018
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 2 614 6 952 2 036 5 178
(varav tantiem o.d.) (–) (82) (96)

Dotterföretag 1 558 1 069 – –
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 4 172 8 021 2 036 5 178
(varav tantiem o.d.) (–) (82) (96)

Av ovanstående löner och ersättningar samt sociala avgifter har aktivering skett med 1 737 TSEK (945 TSEK). Se 
även not 14.
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Ledande befattningshavares ersättningar

Koncernen 2019
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad
Styrelsens ordförande 120 – – –
Styrelseledamot Tony Qvist 1 070 – – 183
Styrelseledamot Peter Schön 60 – – –
Styrelseledamot Erik Emanuelsson 60 – – –
Verkställande direktör Axkid AB 1 300 – – 196
Verkställande direktör Axkid UK 756 – – –
Verkställande direktör Axkid GmbH 802 – – –
Verkställande direktör Axkid China 420 – – –
Summa 4 168 – – 379

Moderföretaget 2019
Finansiella Övrig Pensions-

Tkr instrument mm ersättning Summa förpliktelse
Styrelsens ordförande 120 – – –
Styrelseledamot Tony Qvist 1 070 – – –
Styrelseledamot Peter Schön 60 – – –
Styrelseledamot Erik Emanuelsson 60 – – –
Verkställande direktör 1 300 – – –
Summa 2 610 – – –

Koncernen 2018
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad
Styrelsens ordförande *) 120 – – –
Styrelseledamot Tony Qvist 780 112 – 148
Styrelseledamot Peter Schön *) 60 – – –
Styrelseledamot Erik Emanuelsson 5 – – –
Verkställande direktör 920 142 – 268
Summa 1 885 254 – 416

Moderföretaget 2018
Finansiella Övrig Pensions-

Tkr instrument mm ersättning Summa förpliktelse
Styrelsens ordförande **) 120 – – –
Styrelseledamot Tony Qvist 780 112 – 148
Styrelseledamot Peter Schön **) 60 – – –
Styrelseledamot Erik Emanuelsson 5 – – –
Verkställande direktör 920 142 – 268
Summa 1 885 254 – 416

**) Övrig ersättning till styrelsen avser konsultationer som ej innefattas av styrelseuppdraget.

*) I styrelsearvoden ingår fakturerad del av styrelsearvodet avseende tidpunkten före årsstämman som avhölls 2018 (avseende 
räkenskapsåret 2017).
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Avgångsvederlag
Inga avtal om avgångsvederlag har träffats med verkställande direktören eller andra personer i 
ledande befattningar.

Incitamentsprogram 

Bolaget innehade rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av 
bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till envar av vid årsstämma 2018 vald styrelseledamot samt den av 
stämman nyvalda styrelseledamoten Erik Emanuelsson, varvid den styrelseledamot som tillika är verkställande 
direktör hade rätt att förvärva högst 150 000 teckningsoptioner, styrelseordföranden hade rätt att förvärva högst 120 
000 teckningsoptioner, och vardera övrig styrelseledamot hade rätt att förvärva högst 80 000 teckningsoptioner. 

Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2018/2022 I enligt ovan genomfördes senast den 19 december 2018 
och gjordes mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, 
beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Varje teckningsoption ger rätt att, från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 december 2022, teckna en ny aktie 
i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till ett belopp som motsvarar 120 % av den 
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på den kurslista på vilken aktien är noterad under perioden från 
och med den 4 december 2018 till och med den 17 december 2018. Teckningskursen och det antal aktier som varje 
option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och 
företrädesemission. Detta incitamentsprogram 2018/2022 I för styrelseledamöter kan föranleda en utspädning om 
cirka 5 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och nuvarande röster (respektive ca 4,9 procent av Bolagets 
aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptioner inom ramen av incitamentsprogrammet 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare enligt 
nedan), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Vid full aktieteckning ökar antalet aktier 
med 510 000st och aktiekapitalet med 51 TSEK.

Stämman beslutade även den 3 december, 2018 att även inrätta ett incitamentsprogram för vissa av Bolagets 
ledande befattningshavare genom en emission av högst 170 000 teckningsoptioner 2018/2022 II med rätt till teckning 
av nya aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

Incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner 2018/2022 I och överlåtelse av 
teckningsoptioner 2018/2022 I till styrelseledamöter (inkl. ledamot tillika verkställande direktör)
Teckningstiden för teckningsoptionerna löpte ut den 18 december 2018 och samtliga tecknades. 
Teckningsoptionerna emitterades utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget utan 
ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2018/2022 I.

Stämman beslutade den 3 december, 2018 att inrätta ett incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter genom 
en emission av högst 510 000 teckningsoptioner 2018/2022 I med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget och att 
godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner. 
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Incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner 2018/2022 II och överlåtelse av 
teckningsoptioner 2018/2022 II till vissa ledande befattningshavare
Teckningstiden för teckningsoptionerna löpte ut den 18 december 2018 och samtliga tecknades. 
Teckningsoptionerna emitterades utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget utan 
ersättning är att teckningsoptionerna skall användas för implementering av incitamentsprogram 2018/2022 II.
Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av 
bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare varvid (a) inköpschefen (1 st) har 
rätt att förvärva högst 40 000 teckningsoptioner; (b) verkställande direktör för den engelska verksamheten, 
marknadschefen och den tekniska chefen (totalt 3 st) har rätt att vardera förvärva högst 30 000 teckningsoptioner: (c) 
ekonomichefen och produktsäkerhetsansvarig (totalt 2 st) har rätt att vardera förvärva högst 20 000 teckningsoptioner.

Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2018/2022 II enligt ovan ska ske senast den 30 juni 2019 och ske mot 
kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en 
oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.
Varje teckningsoption ger rätt att, från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 december 2022, teckna en ny aktie 
i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till ett belopp som motsvarar 120 % av den 
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på den kurslista på vilken aktien är noterad under perioden från 
och med den 4 december 2018 till och med den 17 december 2018. Teckningskursen och det antal aktier som varje 
option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av b.la. split, sammanläggning och 
företrädesemission.
Detta incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare kan föranleda en utspädning om cirka 
1,7 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och nuvarande röster (respektive ca 1,6 procent av Bolagets 
aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptioner inom ramen av incitamentsprogram 2018/2022 I för styrelseledamöter enligt ovan), med 
motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Vid full aktieteckning ökar antalet aktier med 170 000 
st och aktiekapitalet med 17 TSEK.
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Specifikation över Incitamentsprogram teckningsoptioner 2018/2022 I
Namn Funktion Antal
Daniel Johanson VD 150 000
Thomas Bräutigam 120 000
Tony Qvist Ledamot 80 000
Peter Schön Ledamot 80 000
Erik Emanuelsson Ledamot 80 000

Specifikation över Incitamentsprogram teckningsoptioner 2018/2022 II
Namn Funktion Antal

Övriga 
befattningshava
re

170 000

Specifikation innehav av aktier 2019-12-31
Namn Funktion Antal
Daniel Johanson VD 245 735
Thomas Bräutigam Styrelseordf. 158 700 Personligt ägda + närstående

Tony Qvist Ledamot 1 356 424 Personligt ägda + närstående

Peter Schön Ledamot 51 200 Personligt ägda + närstående

Erik Emanuelsson Ledamot 21 418 Personligt ägda + närstående

63 796 Personligt ägda

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2019 2018

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn -2 183 -1 292
Maskiner och andra tekniska anläggningar -1 048 -185
Inventarier, verktyg och installationer -5 -13

-3 236 -1 490
Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn -2 183 -1 292
Maskiner och andra tekniska anläggningar -1 048 -185
Inventarier, verktyg och installationer -5 -13

-3 236 -1 490

Övriga 
befattningshavare

Styrelseordf.
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Not 8 Övriga rörelsekostnader
2019 2018

Koncernen
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 4 166 4 184

4 166 4 184
Moderföretaget
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 4 167 4 184

4 167 4 184

Not 9 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2019-12-31 2018-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 853 760
Mellan ett och fem år 290 257
Senare än fem år – –

1 143 1 017

2019 2018
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1 720 954

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2019-12-31 2018-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 853 760
Mellan ett och fem år 290 257
Senare än fem år – –

1 143 1 017

2019 2018
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1 720 954

I ovanstående siffror ingår avgifter för lokalhyra

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
2019 2018

Koncernen
Räntekostnader, övriga -158 -41
Övriga finansiella kostnader -261 -75
Övrigt -474 0

-893 -117
Moderföretaget
Räntekostnader, övriga -158 -41
Övriga finansiella kostnader -261 -75
Övrigt -473 0

-892 -117

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 11 Bokslutsdispositioner, övriga
2019 2018

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning 
-  Maskiner och andra tekniska anläggningar -899 –
Periodiseringsfond, årets avsättning -568 –

-1 467 –

Not 12 Skatt på årets resultat
2019 2018

Koncernen
Aktuell skattekostnad -602 -513
Uppskjuten skatt -323 -1 612

-925 -2 125

2019 2018

Moderföretaget

Aktuell skattekostnad -365 -513
Uppskjuten skatt – -1 612

-365 -2 125

Avstämning av effektiv skatt
2019 2018

Koncernen Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 2 459 9 368

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% -526 22,0% -2 061

Ej avdragsgilla kostnader 2,0% -48 0,7% -64

Förändring uppskjuten skatt 13,1% -323 0,0% –

Övrigt 1,1% -28 0,0% –

Redovisad effektiv skatt 37,6% -925 22,7% -2 125

2019 2018
Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 1 483 9 368

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% -317 22,0% -2 061

Ej avdragsgilla kostnader 3,2% -48 0,7% -64

Ej skattepliktiga intäkter 0,0% – 0,0% –

Redovisad effektiv skatt 24,6% -365 22,7% -2 125
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Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 921 5 229
Internt utvecklade tillgångar 1 435 –
Omklassificeringar 7 711 2 692
Vid årets slut 17 067 7 921

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -5 313 -4 021
Årets avskrivning -2 183 -1 292
Vid årets slut -7 496 -5 313
Redovisat värde vid årets slut 9 571 2 608

2019-12-31 2018-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 921 5 229
Internt utvecklade tillgångar 1 435 –
Omklassificeringar 7 711 2 692
Vid årets slut 17 067 7 921

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -5 313 -4 021
Årets avskrivning -2 183 -1 292
Vid årets slut -7 496 -5 313
Redovisat värde vid årets slut 9 571 2 608

Not 14 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Förskott vid årets början 20 598 12 783
Omklassificeringar -7 711 -2 692
Årets aktiveringar 13 885 10 507
Redovisat värde vid årets slut 26 772 20 598

Moderföretaget
Förskott vid årets början 20 598 12 783
Omklassificeringar -7 711 -2 692
Årets aktiveringar 11 793 10 507
Redovisat värde vid årets slut 24 679 20 598

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 social avgifter för personal med 1 737 tsek 
(f.å. 945 tsek)

Avskrivning påbörjas när utvecklingsprojekten är färdigutvecklat och klar för lansering. Se även not 14.
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Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 722 2 722
Nyanskaffningar 2 355 –
Omklassificeringar 3 856 –
Vid årets slut 8 933 2 722

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1 989 -1 804
Årets avskrivning -1 048 -185
Vid årets slut -3 037 -1 989
Redovisat värde vid årets slut 5 897 734

2019-12-31 2018-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 722 2 722
Nyanskaffningar 1 909 –
Omklassificeringar 3 856 –
Vid årets slut 8 487 2 722

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1 989 -1 804
Årets avskrivning -1 048 -185
Vid årets slut -3 037 -1 989
Redovisat värde vid årets slut 5 451 734

Verktyg för tillverkning av bolagets produkter finns hos underleverantör i Kina och till ett bokfört värde av
5 451 tkr (f.å. 734 tkr)
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Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 363 363
Vid årets slut 363 363

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -353 -339
Årets avskrivning -5 -13
Vid årets slut -358 -353
Redovisat värde vid årets slut 5 10

2019-12-31 2018-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 363 363
Vid årets slut 363 363

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -353 -339
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -5 -13
Vid årets slut -358 -353
Redovisat värde vid årets slut 5 10

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Vid årets början 3 856 3 856
Omklassificeringar -3 856 –
Investeringar 3 626 –
Redovisat värde vid årets slut 3 626 3 856

Moderföretaget
Vid årets början 3 856 3 856
Omklassificeringar -3 856 –
Investeringar 3 626 –
Redovisat värde vid årets slut 3 626 3 856

Förskott för tillverkning av nya verktyg har lämnats till underleverantör i Kina. De nya verktygen beräknas tas i bruk 
under kvartal 2-2020.
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Not 18 Andelar i koncernföretag
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – –
Förvärv 3 080 –
Redovisat värde vid årets slut 3 080 –

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2019-12-31 2018-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

Axkid UK Ltd / Oxfordshire / UK 100,0 – –
Axkid GmbH / München / Tyskland 100,0 574 –
Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co.,Ltd. / Taicang City , Kina 60,0 2 506 –

3 080 –

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.

Axkid innehar option att förvärva hela utestående innehavet i Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co., Ltd av minoritetsägaren.
Priset på minoritetsägarens aktier avgörs genom att värdet på minoritetsägarens initiala investering procentuellt 
ökar i motsvarande grad som värdet på Axkid ABs aktier enligt kurs på Spotligt ökat från tiden för investering till 
köpoptionens utnyttjande. Minoritetsägaren innehar säljoption att begära att Axkid förvärvarar hela innehavet i 
Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co., Ltd. Löptiden på sälj- respektive köpoptionen är t om 2023-11-15.
Vid en beräkning av värdet på inlösenbeloppet av optionen per 31 december 2019, uppgår denna till ca 1,5 MSEK.

Not 19 Uppskjuten skatt

Redovisat Skattemässigt Temporär
Koncernen värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Periodiseringsfonder – -568 568
Maskiner och inventarier 8 484 7 584 900

8 484 7 016 1 468

Uppskjuten Uppskjuten
Koncernen skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Periodiseringsfonder – 125 -125
Överavskrivningar – 198 -198
Uppskjuten skattefordran/skuld – 323 -323

2019-12-31

2019-12-31
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Not 20 Varulager m m
2019-12-31 2018-12-31

Koncern
Varor på väg 1 795 2 561
Färdiga varor och handelsvaror 8 277 1 641
Färdiga varor i Kina 241 370
Förskott till leverantör 534 188

10 847 4 760

Moderföretag
Varor på väg 1 795 2 561
Färdiga varor och handelsvaror 8 277 1 641
Färdiga varor i Kina 241 370
Förskott till leverantör 151 188

10 464 4 760

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Koncern
Förutbetalda kostnader 2 036 465

2 036 465

Moderföretag
Förutbetalda kostnader 495 465

495 465

Not 22 Disposition av vinst 

Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2 123 338, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 2 123
Summa 2 123

Not 23 Antal aktier och kvotvärde

A-aktier 2019-12-31 2018-12-31
antal aktier 9 700 000 9 700 000
kvotvärde 1 1

Not 24 Villkorade aktieägartillskott
Villkorad återbetalsningskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 2 025 TSEK (2 025 TSEK).

Not 25 Ackumulerade överavskrivningar
2019-12-31 2018-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar 899 –
899 –
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Not 26 Periodiseringsfonder
2019-12-31 2018-12-31

Avsatt räkenskapsår 2019 568 –
568 –

Not 27 Långfristiga skulder
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut – –

– –
Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut – –

– –

Not 28 Checkräkningskredit
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Beviljad kreditlimit 12 000 10 000
Outnyttjad del -2 263 -5 621
Utnyttjat kreditbelopp 9 737 4 379

Moderföretaget
Beviljad kreditlimit 12 000 10 000
Outnyttjad del -2 263 -5 621
Utnyttjat kreditbelopp 9 737 4 379

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Upplupna personalskulder 1 200 924
Övriga poster – 333

1 200 1 257
Moderföretaget
Upplupna personalskulder 1 233 924
Övriga poster 340 333

1 573 1 257

Not 30 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Belopp i tkr 2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 24 500 10 000
Summa ställda säkerheter 24 500 10 000

Eventualförpliktelser
Koncernen har inga eventualförpliktelser
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Not 31 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

Belopp i tkr 2019-12-31 2018-12-31

Moderföretaget
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 24 500 10 000

Summa ställda säkerheter 24 500 10 000

Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Axkid AB har börjat producera Axkid One i vår nya sammansättningsfabrik i Kina.
Under januari 2020 utökat vår bankfacilitet med 5 MSEK till totalt 30 MSEK

Not 33 Betalda räntor och erhållen utdelning
2019 2018

Koncernen
Erhållen ränta – –
Erlagd ränta 157 42

2019 2018
Moderföretaget
Erhållen ränta – –
Erlagd ränta 157 42

Effekterna av Covid-19 pandemin på företaget har analyserats. Vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande är 
det emellertid svårt att uppskatta om denna påverkan är kortsiktig, dvs ett antal månader, eller om påverkan kommer 
att bli mer långsiktig. Det konstateras att det råder en betydande osäkerhet i omvärlden vilket får som konsekvens att 
det föreligger en osäkerhet såväl i möjligheten att erhålla leveranser som att få avsättning för företagets produkter. 
Utvecklingen följs noggrant och åtgärder tas kontinuerligt för att begränsa de negativa effekterna på företaget.
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Not 34 Likvida medel
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 2 053 843
Tillgodohavande på fakturakredit – 15

2 053 858

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

2019-12-31 2018-12-31
Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 1 224 843
Tillgodohavande på fakturakredit – 15

1 224 858

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 35 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2019 2018
Koncernen
Avskrivningar 3 236 1 490
Orealiserade kursdifferenser -405 -281
Upplösning reserv för osäkra kundfordringar – -50

2 831 1 159

2019 2018
Moderföretaget
Avskrivningar 3 236 1 490
Orealiserade kursdifferenser -15 -281
Upplösning reserv för osäkra kundfordringar – -50

3 221 1 159

Not 36 Koncernuppgifter
Företaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enl not 18, upprättar koncernredovisning.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) % av inköpen och 15 (0) %
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 37 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: (Totalt eget kapital +  eget kapitalandel av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Göteborg 2020-04-16

Thomas Bräutigam Daniel Johansson
Ordförande Verkställande direktör

Tony Qvist Peter Schön
Ledamot Ledamot

Erik Emanuelsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-20

KPMG AB

Lars-Ola Jäxvik
Auktoriserad revisor
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