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Fortnox är Sveriges ledande leverantör av molnba-
serade lösningar för ekonomi och administration 
för småföretagare, redovisningsbyråer, föreningar 
och skolor. Fortnox erbjuder i sin plattform ett 
brett utbud av tjänster inom fintechområdet, bland 
annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovis-
ning och löneadministration. Via dotterbolaget 
Fortnox Finans erbjuds finansieringstjänster.  
Fortnox erbjuder också försäkringstjänster via  
dotterbolaget Fortnox Försäkringar. 

Kunderna kan nå sina program och sin informa-
tion från vilken internetansluten dator som helst, 

eller från sin mobiltelefon. Flera användare kan 
också vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela 
information. En stor fördel är att de slipper besväret 
med installation, uppdateringar och säkerhetsko-
piering. Kunderna abonnerar på programmen och 
betalar en månadsavgift per användare och pro-
grammodul. Fortnox grundades 2001 och har över 
250 anställda inom koncernen med huvudkontor i 
Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. 
För ytterligare information se www.fortnox.se

Fortnox i korthet

2018 2017

NETTOOMSÄTTNING, MKR 
Nettoomsättningen för koncernen ökade med  
37,5 procent till 374,4 Mkr (272,3)

374,4 272,3

RÖRELSERESULTAT, MKR
Rörelseresultatet uppgick till 102,1 Mkr (62,7)

102,1 62,7

RÖRELSEMARGINAL, PROCENT
Rörelsemarginalen uppgick till 27,3 procent (23,0)

27,3 23,0

RESULTAT EFTER SKATT, MKR
Resultatet efter skatt uppgick till 78,9 Mkr (48,8)

78,9 48,8

RESULTAT PER AKTIE, KR
Resultat per aktie uppgick till 1,32 SEK (0,82)

1,32 0,82

ANTAL KUNDER
Antal kunder ökade till 257 000 (203 000)

257 000 203 000
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Viktiga händelser 

2018
Januari
Lansering av digital tjänst för utläggshantering; 
“Kvitto & Resa”.  
 
Fortnox Försäkringar tecknar samarbetsavtal med 
TryggHansa, om att erbjuda företags- och motor-
försäkringar genom Fortnox plattform.

Mars
Ett nytt program för tidredovisning lanseras. 
Programmet finns också som app för att snabbt 
registrera tid i mobilen.

Maj
Ett nytt säljstödssystem lanseras i samarbete med 
Upsales Nordic. Systemet är integrerat med 
Fortnox plattform och ger företagaren möjlighet 
att kontrollera hela affären, från första kontakt till 
faktura. 

Juni
Fortnox tecknar hyresavtal med fastighetsbolaget 
ArtOn24 som bygger ytterligare ett kontorshus 
bredvid nuvarande huvudkontor i Växjö.

September
Det nya byråpaketet för redovisningsbyråerna, 
“Fortnox byråpartner”, lanseras. Det omfattar en 
plattform där Fortnox tydligare tillgängliggör 
program och tjänster som möjliggör ett digitalt 
arbetssätt och samarbete mellan byrån och dess 
kunder. 

Ett samarbete med digitalpostföretaget Kivra in-
leds, som innebär att digital post integreras direkt 
in i ekonomisystemet och företagaren slipper ta 
emot och lägga in fakturor och underlag manuellt. 

Inloggning via BankID blir tillgängligt för  
kunderna.

Oktober
Fortnox utses till ett av Sveriges Superföretag 2018 
av Veckans Affärer och Bisnode.

Fortnox går in som partner till forskningsprojektet 
“Software Engineering Re Thought” vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Projektet ska ta fram metoder 
och arbetssätt för  framtidens mjukvara.

December
Fortnox offentliggör tillsammans med SPP ett 
samarbete för en automatiserad tjänstepensionslös-
ning för småföretag. Fortnox Tjänstepension är 
unik i sitt slag då den skalar bort flera steg ur den 
manuella hanteringen.
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2018 var på flera sätt ett fantastiskt år. Både 
omsättning och rörelseresultat har utvecklats 
starkt och kundtillväxten är stabil. Det är mycket 
glädjande, men inte oväntat. Bakom det starka 
resultatet ligger flera orsaker. Marknaden är nu 
mer mogen, och allt fler kundsegment upptäcker 
fördelarna med att använda molnbaserade lös-
ningar. Vi har goda relationer med redovisnings- 
och revisionsbyråerna och vi är uppskattade av 
småföretagen. 

Fortnox som företag är väl positionerat med de 
investeringar som genomförts. Vi har under året 
lagt mycket resurser på utveckling av kärnproduk-
terna, som bokföring och fakturering, med en allt 
högre grad av automation vilket ger mer och fler 
mobila, smidiga lösningar. Viktiga investeringar 
har också gjorts i de nya tjänster som Fortnox nu 
erbjuder, med bland annat Fortnox Försäkringar 
som kommer att skapa än mer kundvärde framåt. 
Under 2018 lanserades de första erbjudandena 
inom försäkringsområdet, och här har utveck-
lingen bara börjat. Även Fortnox Finans har under 
året förstärkt sitt erbjudande och visar en stark och 
lönsam tillväxt.Vi ser bland annat att antalet skick-
ade fakturor för kunders räkning ökat markant.

Vår tillväxt är faktiskt anmärkningsvärd - så stabil, 
att vi under året som gått fattade beslut om att 
teckna hyresavtal för i en ny kontorsbyggnad som 
kommer att vara inflyttningsklar i början av 2020. 

Det finns en tredje orsak till vårt starka resultat 
och tillväxt som jag gärna vill belysa, och det är 
vår alldeles unika företagskultur. Det är en sann 
entreprenörs-kultur som präglas av ett stort driv 
och en genuin vilja att hjälpa varandra att lyckas. 
Och i grunden handlar det om detta: kulturen är 
det som skapar resultaten. 

Digitalisering är en tillväxtfråga
Genom att skapa tid för Sveriges småföretag att 
kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet hjälper vi 
dem att blomstra. Men vi verkar också i ett större 
sammanhang. 

Vi ser att såväl automatisering, mobila affärer och 
distansverksamhet är tydliga trender i samhället 
idag. Samtidigt ser vi att det finns ett osunt fokus 
på storstadsregionerna, och framförallt  
Stockholmsregionen. Bra och stabila förhållan-
den för småföretag är en viktig del för att svensk 
ekonomi ska kunna fortsätta att utvecklas, och 
för det krävs på sikt en geografisk diversifiering 
av ekonomin. I den senaste undersökningen om 
företagsklimatet från Svenskt Näringsliv från hös-
ten 2018 ser vi till exempel att topp-placeringarna 
intas av kommuner i storstadsområden, medan 
vi i botten hittar glesbydgskommuner. Geogra-
fisk placering betyder förstås inte allt. Men det 
spelar in - mer än det skulle behöva göra med rätt 
lösningar på plats. Fortnox erbjudande öppnar för 
tillgänglighet och mobilitet som kan underlätta 
i de här sammanhangen med våra molnbaserade 
lösningar. 

En hygienfaktor är naturligtvis tillgången till bra 
mobiltäckning och uppkopplingshastighet - det 
borde vara en självklarhet i ett Sverige på väg mot 
2020. 

Med utbyggnad av bredbandskapacitet och fiber-
nät, bättre mobiltäckning och ökade satsningar på 
forskning och utbildning över hela landet, får fler 
småföretagare bättre möjligheter att lyckas. Det 
finns fortfarande alltför stora områden som saknar 
tillräckligt mobiltäckning och uppkopplings-
hastighet via mobilnät. Tillgången till bredband 
om minst 100 Mbit/s år 2020 är nedreviderad av 
Post- och Telestyrelsen till 87 - 90 procent i den 
uppföljning som gjordes våren 2018. Att utbygg-
naden av bredband och mobilnät går i lägre takt 

En närmare värld med  
mobila lösningar

VD-KOMMENTAR
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än väntat är ett allvarligt problem.
I tider av urbanisering, och i viss mån polarise-
ring, kan digitaliseringen vara en balanserande 
motkraft. Företag och kunder kan hitta varandra 
oavsett om de är i olika stadsdelar i Stockholm, 
eller i Pajala och Örebro. Människor kan bo på 
landsbygden och bidra med sin kompetens till 
företag belägna i bostadsbristens storstadsområden. 

Vi vet att det fortfarande finns en stor potential 
hos småföretagen när det gäller digitaliseringen. 
Allt fler småföretag inser att de behöver digita-
lisera verksamheten i högre utsträckning. Även 
bland våra egna kunder visar undersökningar att 
sju av tio ser digitalisering som en möjlighet för 
verksamheten. Det finns alltså goda möjligheter 
till en positiv utveckling för Sveriges småföretag 
kopplat till just digitaliseringen. Men då behöver 
vi ett bredare perspektiv på tillväxt än bara i stor-
stadsregionerna. 
Som ett av de mest snabbväxande digitala teknik-
bolagen utanför Stockholm vill vi göra skillnad — 
och bidra till ett ökat fokus på tillväxt i hela landet.
Våra produkter och tjänster hjälper företagen att 
digitalisera. Med vår plats i debatten vill vi hjälpa 
till att skapa ännu bättre förutsättningar för detta. 
Vi är idag en röst för mer en kvarts miljon kunder, 
och det är en röst som ger resonans.  

Vi vill att alla ska ha goda möjligheter att lyckas 
som småföretagande, och Fortnox kommer att 
fortsätta att bidra till Sveriges utveckling. 

Väl rustade för framtiden
Fortnox är väl rustade för att möta omvärldens och 
kundernas behov med automatiserade och mobila 
lösningar som både förenklar och effektiviserar 
livet för Sveriges småföretag. Det är en del av vårt 
löfte; att vara småföretagens bästa vän. 

Jag är stolt över att få leda denna unika verksam-
het mot de framgångar som ännu ligger framför 
oss. Fortnox kommer att bli ännu vassare och än 
mer relevanta för våra kunder. Vi kommer att sätta 
automatisering på den digitala kartan så kunderna 
kommer att uppleva att deras processer är smi-
digare och mindre tidsödande än någonsin förr. 
Våra erbjudanden inom försäkringar och finans 
blir både bredare och tydligare och kommer att 
tillföra mycket mervärde till våra kunder under de 
kommande åren. 

Vi fortsätter under kommande år att satsa utveck-
lingsresurser på automation och mobila lösningar 
som ger våra kunder en ännu smidigare vardag. På 
så sätt fortsätter vi att vara relevanta för att möta 
den efterfrågan på mobila lösningar för ekonomisk 
administration som finns på marknaden. För vi ser 
att digitaliseringen inte bara är nyckeln till fortsatt 
tillväxt.

Den ger också en möjlighet till en närmare värld. 
Den digitala framtiden för människor närmare 
varandra. 

Vänligen
Nils Carlsson, VD Fortnox



10 Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2018  -  Org.nr 556469-6291

Vision
Att genom innovativa lösningar skapa ett friare liv 
för alla företagare.
 
Affärsidé
Fortnox erbjuder standardiserade system och 
tjänster som underlättar och effektiviserar admi-
nistrationen för blivande, nystartade eller etable-
rade företag och redovisningsbyråer.
 
Fortnox mål
Fortnox finansiella mål är en genomsnittlig årlig 
tillväxt om 25 procent och en rörelsemarginal om 
minst 20 procent för perioden fram till och med 
år 2020.  
 
Strategi
För att uppnå målen fokuserar Fortnox på följande 
strategiska vägval:

• Kontinuerligt lansera nya användarvänliga och 
värdeskapande program och tjänster 

• Ökad grad av automatisering och mobila lös-
ningar för att öka värdet till Fortnox kunder

• Erbjuda kompletterande tjänster, i egen regi 
eller i samarbete med andra, för att ytterligare 
öka kundvärdet för befintliga kunder

• Genom en öppen miljö kunna erbjuda inte-
grationer som attraherar nya målgrupper

• Erbjuda kundstöd med hög tillgänglighet och 
kompetensnivå, samt lösningar som bidrar till 
effektiv hjälp för kunden

• Aktivt arbeta med att säkerställa kompetens-
försörjning, samt värna om och utveckla den 
innovativa och engagerade företagskulturen

Affärsmodell
Fortnox erbjuder molnlösningar inom ekonomi, 
administration, finansiering och försäkring. Den 
primära målgruppen är Sveriges småföretagare 
som är en stor volymmarknad. Försäljningen sker 
i huvudsak digitalt genom hemsida och i Fortnox 
program, men också via företagets försäljnings-
avdelning samt via redovisningsbyråer som är 
viktiga samarbetspartners till Fortnox.
 

Affärsmodellen bygger på abonnemang med enkel 
och transparent prissättning, utan några dolda 
start- eller underhållskostnader. 

Kunderna betalar en fast och låg månadsavgift per 
program och användarlicens. För varje ytterligare 
användarlicens tillkommer en summa per program 
och användare. Kunderna kan välja fakturerings-
period, tre eller tolv månader och kan när som 
helst avsluta abonnemangen eller minska antalet 
användarlicenser.
 
Prismodellen innebär att kunden kan budgetera 
sina IT-kostnader med stor säkerhet. Kunden slip-
per också stora initiala investeringar i program-
varulicenser och hårdvara. Det innebär att de har 
möjlighet att växa utan att behöva göra uppgrade-
ringar eller investera i nya IT-system. 

För Fortnox innebär affärsmodellen stabila intäkter 
som ger ett starkt kassaflöde. Eftersom modellen är 
skalbar och de rörliga kostnaderna för nya använ-
dare är låga, ger varje ny kund ett högt bidrag.
 
Fortnox erbjuder även ett antal transaktionsbase-
rade tjänster, s.k. plustjänster, som har en annan 
prismodell. För dessa tjänster betalar kunden för 
varje hanterad transaktion, utan uppläggnings- el-
ler månadsavgift. Priserna på de olika plustjäns-
terna är desamma oavsett volym av transaktioner. 
Ett exempel är e-faktura för att skicka och ta emot 
elektroniska fakturor. 
 
Modellen kan genom alla sina olika delar ses som 
ett ekosystem, där program, tjänster och plustjäns-
ter kopplas ihop. Detta kan också kopplas ihop 
med ett stort antal branschspecifika system, genom 
de över 300 partners som byggt integrationer mot 
Fortnox program.

Genom en tydlig tillväxtstrategi för att öka antalet 
kunder bygger Fortnox upp en stabil och allt 
större kundbas. När kunderna börjar använda 
molntjänsterna finns stora möjligheter till merför-
säljning då det är enkelt för kunderna att abonnera 
på fler tjänster i takt med att behoven förändras. 
Det bidrar också till att bygga upp en hög kund-
lojalitet.

Affärsidé, mål och strategi
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Fortnox kundstock är ett tvärsnitt av företagar-Sverige. Förutom redovisningsbranschen, där byråerna 
både är kunder och samarbetspartners, finns kunder inom såväl tillverkningsindustri som tjänstesektorn. 
Produkterna passar för alla typer av branscher och kunder. Det finns också ett brett samarbete med över 
300 partners med branschspecifika system som integrerats med Fortnox. Detta gör att kunderna får till-

gång till skräddarsydda lösningar. 

En viktig framgångsfaktor är Fortnox långsiktiga samarbete med redovisnings- och revisionsbyråer. Fort-
nox har samarbetsavtal med landets alla stora redovisningsbyråer. 

Under året har allt fler redovisningsbyråer visat ett ökande intresse för digitalisering av verksamheten. En 
viktig förändring under 2018 var att flera stora byråer sålde hela eller delar av sin redovisningsverksamhet 

till riskkapitalbolag. 

Digitaliseringstrenden fortsätter och har naturligtvis stor betydelse för Fortnox marknad. Siffror från SCB 
visar till exempel att andelen svenska företag som köpte molntjänster ökade mellan 2016 och 2018. Här 
finns fortsatt stor potential då fler företag inser fördelarna av att effektivisera sin verksamhet med hjälp 

av digitalisering. Detta gäller inte minst för småföretagen, där det finns stora möjligheter att effektivisera 
verksamheten ytterligare med hjälp av smarta digitala, molnbaserade lösningar.

Fortnox huvudsakliga marknad utgörs av småföretag och redovisningsbyråer i Sverige. 
Baserat på SCBs Företagsdatabas uppskattar Fortnox att den marknad som är relevant 

för företagets produkter och tjänster uppgår till nära 800 000. Företaget vänder sig 
också till föreningar och skolor. 

Marknad
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- Digitaliseringen medför att vi kommer när-
mare våra kunder och har en tätare kontakt, 
tack vare att man hela tiden har kontinuerligt 
uppdaterade siffror, säger Lars Bjerke, vd på 
Fyrklövern.

 
Fyrklövern startades 2007 av fyra ekonomer och 
redan då fanns tanken om ett helt papperslöst 
kontor och ett digitalt arbetssätt. Idag är de 55 
medarbetare, varav flera enbart fokuserar på af-
färsrådgivning, då långsiktiga kundrelationer är 
deras ledstjärna. Fortnox är det självklara valet för 
Fyrklövern som vill kunna erbjuda sina kunder 
behovsanpassade lösningar. Fortnox partner-

samarbeten och möjligheter att koppla ihop med 
olika för- och eftersystem gör att man enkelt kan 
kundanpassa. 

- Fortnox erbjuder en helhet. Tack vare en 
jättebra support, driftssäkerhet och gränslösa 
integrationsmöjligheter, skapar Fortnox ett 
hållbart och kundanpassat erbjudande. Ett 
erbjudande som är helt överlägset alla andra, 
säger Lars Bjerke. 

Fyrklövern har vuxit mycket de senaste åren. För dem är det tydligt att digitaliseringen 
enbart är positiv för kundrelationen, som alltid varit deras huvudfokus. Tillväxten beror 
delvis på att de har vågat satsa på specialistroller inom bland annat just digitalisering.

Digitaliserat och kundanpassat 
i fokus för Fyrklövern

MÖT EN FORTNOX-KUND

Digitaliseringen medför 
att vi kommer närmare 
våra kunder och har 
en tätare kontakt, tack 
vare att man hela tiden 
har kontinuerligt upp-
daterade siffror
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Bokföring och företagsekonomi var en nödvän-
dighet som “kom på köpet”, när Ingrid Andrén 
startade dans- och yogastudion Move It för 15 år 
sedan. 

- Det var min passion för dans och starka vilja 
att få arbeta fritt, som drev mig till att starta 
företag. Jag ville ha möjligheten att använda 
min kreativitet till att bygga upp en egen verk-
samhet. Att Fortnox är en molnbaserad tjänst, 
bidrar definitivt till den friheten, säger Ingrid. 

Hon började med bokförings- och faktuerings-
programmet. I kombination innebar detta ännu 

större möjlighet till frihet och mer tid över. I och 
med faktureringen var inte steget långt för Ingrid 
att börja använda Fortnox Finans tjänster. 

- Jag sparar jättemycket tid på att låta Fortnox ta 
hand om delar av faktureringen som exempel-
vis påminnelser och inkasso. Jag behöver helt 
enkelt inte bekymra mig eller vara orolig över 
att inte få betalt. Det ser Fortnox till, och det 
känns väldigt tryggt. 

- Har du en idé du brinner för som känns i hela kroppen, kommer du ångra dig om du 
inte försöker, säger entreprenören, dans- och yogainstruktören Ingrid Andrén, som 
driver Studio Move it. Hon gick från ett lokalt installerat program till Fortnox för 3 år 
sedan och uppskattar friheten att kunna sköta ekonomin var och när hon vill.

Dans- och yogastudion fick 
mer frihet med Fortnox

MÖT EN FORTNOX-KUND

Att Fortnox är en molnbaserad tjänst, 
bidrar definitivt till den friheten
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Fortnox erbjuder standardiserade program för 
bland annat bokföring, fakturering, order, lön och 
utläggs- och kvittohantering. Företaget arbe-
tar intensivt med såväl kontinuerlig utveckling 
av befintliga program, som framtagande av nya 
lösningar. Den generella inriktningen på utveck-

lingen är framförallt mobila lösningar och en 
väsentligt ökad grad av automation. Fortnox har 
också en ambition att bidra till digitaliseringen i 
ett bredare samhällsperspektiv, i samarbete med 
andra aktörer såsom partnerföretag, banker och 
myndigheter. 

Fortnox erbjuder ett brett utbud av molntjänster som underlättar och effektiviserar den 
ekonomiska administrationen för småföretag och redovisningsbyråer. Förutom Fortnox 
program inom bland annat fakturering, bokföring och lönehantering ingår också finan-
siella tjänster och försäkringar. Dessutom finns branschspecifika lösningar från andra 
leverantörer som är integrerade med Fortnox plattform. 

Ekonomi i molnet under-
lättar företagande

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Automatisering betyder att man låter en maskin eller en teknik utföra ett arbete. Det kan handla om en enskild uppgift, eller en kedja av uppgifter som tillsammans bildar en tjänst. “Auto-mation” kommer från början från grekiskans “automatos” och betyder “på egen hand”. Ett exempel är när en företagare får in en faktura från en leverantör som behöver betalas. Om proces-sen är automatiserad så sköter systemet de steg som företagaren tidigare behövt utföra manuellt; till exempel att registrera, betala och bokföra den. Allt med ett klick från företagaren. En tidig automatisering var väderkvarnen, där man lät vinden driva kvarnen, ett arbete som annars var fysiskt väldigt ansträng-ande. 

Automatisering - på ren svenska



15 Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2018  -  Org.nr 556469-6291

Fortnox Bokföring och Fakturering har länge va-
rit de mest använda programmen i kärnsortimen-
tentet och här läggs fortfarande mycket resurser 
för att säkerställa kvalitet och uppdatera funktio-
ner, framförallt för att effektivisera arbetssättet för 
kunden i programmen. Några exempel på detta är 
att kunna koppla bilaga till kundfaktura, automa-
tisk rapportering på återbetalning från fler banker 
samt automatiska hämtningar av valutakurser från 
Riksbanken. Fortnox kärnverksamhet är dock 
starkt utvecklingsbetonad, och under året har flera 
nyheter introducerats för att ytterligare bredda 
erbjudandet. 

En sådan är appen Kvitto & Resa, som lanserades i 
början av året. Den innebär att användaren foto-
graferar kvittot, rapporterar eller attesterar i mobi-
len och får in det direkt i bokföringen. En annan 
är det tidredovisningsprogram som introducerades 
under våren. Med detta kan kunden registrera sin 
arbetade tid och skapa fakturaunderlag, på webben 
eller i mobilen. Fortnox har också släppt ett nytt 
säljstödsystem; Fortnox CRM, för småföretagaren 
som vill arbeta med mer effektiv försäljning, få 
struktur i säljprocessen och bättre överblick. 

Under året togs också en ny funktion fram inom 
programmet Fortnox Lön, där företagen fick möj-
lighet att presentera lönebesked för sina anställda 
på webben och i Fortnox App. Funktionen är ett 
led i arbetet med EU:s nya lag för personuppgifter, 
GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Fort-
nox har alltid jobbat hårt med att kunderna ska 
känna sig trygga med hur deras personuppgifter 
hanteras. Med GDPR intensifierades detta arbete. 
En stor nyhet inom löneområdet 2018 var AGI, 
arbetsgivardeklaration på individnivå. Funktionen 
som hanterar det nya regelverket har funnits på 
plats i Fortnox lönemodul sedan 1 juli då regelver-
ket började gälla för vissa bolag. 

Under hösten presenterade Fortnox ett samar-
bete med Kivra där digital post kopplas ihop med 
bokföringsprogrammet. Det innebär att kunden 
kan få myndighetspost, leverantörsfakturor och 
andra dokument direkt in i Fortnox, och ännu ett 
administrativt moment elimineras för företagarna. 
Ett annat viktigt steg var möjligheten till inlogg-
ning med mobilt BankID som gör att kunden 
slipper hålla koll på användar-ID och lösenord. Att 
ha en automatisk koppling till sin bank är grunden 
till en realtidsbokföring och minskar risken för fel, 
varför automatisering av processerna kring banker 
är viktigt för många företagare. Under året har 
Fortnox fortsatt arbetet med att skapa kvalitativa 
och säkra kopplingar till Sveriges banker. 

Kundupplevelse som överträffar förvänt-
ningarna
I centrum för all utveckling på Fortnox står 
kundupplevelsen, och målsättningen är att den 
alltid ska överträffa förväntningarna. Därför är den 
återkoppling Fortnox får genom samtal och möten 
med kunderna viktig att ta vara på, och träffar 
av olika slag med såväl småföretagare som redo-
visningsbyråer är en viktig del av verksamheten. 
Under året har Fortnox arrangerat och deltagit i 
en rad olika events, såsom mässan Ekonomi och 
Företag för redovisningsbranschen, seminariet 
Move on tillsammans med samarbetspartnern 
Wolters Kluwer, samt utbildningar som Digital 
strategi och Digital kickoff. En annan träff var 
Fortnoxdagen i Stockholm för småföretagare, då 
inspiration, nätverkande och digitalisering stod i 
fokus. Under 2019 kommer satsningen “Fortnox 
Pop Up” att genomföras; en turné till 30 orter runt 
om i Sverige där medarbetare på Fortnox träffar 
Sveriges företagare. 

Kontinuerlig utveckling ger 
förstärkt kunderbjudande

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
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Redovisningsbranschen har sedan starten varit en 
av de viktigaste kundgrupperna för Fortnox. Un-
der 2018 har den digitala utvecklingen blivit allt 
mer självklar i branschen, något som märks på att 
allt fler byråer konverterat från lokalt installerade 
program till molnbaserad programvara. Fortnox 
har fortsatt det nära samarbetet genom såväl di-
rekta kundmöten, som utbildningar och kvalifice-
rad support. Fortnox har idag centrala avtal med 
alla de stora redovisningsbyråerna i Sverige. 
 
Under hösten lanserade Fortnox ett nytt Byrå-
partner-erbjudande för kunder inom redovis-
ningsbranschen. Att vara Fortnox Byråpartner 
möjliggör ett digitalt samarbete mellan byråns re-
dovisningskonsulter och dess kunder. Programmet 
Digital byrå är hjärtat i samarbetsplattformen, som 
effektiviserar, underlättar och sparar tid åt byrån 
och är ett stöd i samband med att byrån digitalise-
rar och automatiserar den löpande redovisningen 

för sina kunder. Om byrån har flera kontor ökar 
också möjligheten till att förbättra samarbetet mel-
lan olika konsulter och kontor. De får också bättre 
överblick över processerna. 

Under året har ett inbyggt kommunikationsverk-
tyg utvecklats för plattformen, kopplat till händel-
ser och poster, för samarbete med byråns kunder 
och kollegor. Verktyget kommer ut till kunderna 
under början av 2019.  

En nyhet i Fortnox Byråpartner är att program-
met Lön Plus ingår för byråns alla kunder. Att 
administrera kundernas lön för de anställda är ofta 
en del i det uppdrag man har på en byrå mot sina 
kunder. I samband med detta ingår också att kun-
dernas anställda kan se sina lönebesked via Fortnox 
App eller webb genom att logga in med BankID.

Ett digitalt arbetssätt för 
redovisningsbranschen

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
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Fortnox supportfunktion är av stor betydelse för 
bolagets verksamhet. Det kvalitativa stöd och den 
rådgivning som medarbetarna bidrar med varje 
dag hjälper kunderna att kunna utnyttja den fulla 
potentialen i Fortnox program på bästa möjliga 
sätt. Fortnox har ett NKI, Nöjd Kund Index, på 90 
procent. 

Antalet ärenden har överlag ökat under året, vilket 
är en konsekvens av att antalet kunder ökar. Mot 
bakgrund av detta har man också valt att genom-
föra förändringar i verksamheten för att kunna 
möta den ökande efterfrågan. 

Förändringar för effektivisering
En sådan förändring har varit att satsa på livekana-
lerna chatt och telefon. I juni valde man att stänga 
e-posten under supportens öppettider och hänvisa 
till chatt-funktionen istället. Nu är chatten den 
främsta kanalen och här hanteras nästan hälften av 
alla ärenden. 

En annan förändring, för att kunna svara mer 
effektivt på varje enskilt kundärende, har varit att 
förstärka organisationen med olika kompetens-

grupper. Förändringen genomfördes under senare 
delen av året och innebär att medarbetare på 
supporten blir specialister på ett urval av program-
men. De kan därmed ge svar på kundens fråga re-
dan vid första kontakt i högre utsträckning. Redan 
vid årsskiftet märktes att detta bidragit till att öka 
servicegraden betydligt. Även snittväntetiden har 
blivit betydligt lägre. Tillgänglighet är en central 
aspekt av en kvalitativ supportfunktion, och här 
läggs kontinuerligt resurser för utveckling. 

Fortnox marknadstillväxt avspeglar sig tydligt 
även i kundsupporten som hjälper kunder att kon-
vertera från sitt gamla system till Fortnox. Under 
2018 ökade antalet kunder som ville byta från ett 
konkurrerande system till Fortnox tydligt, vilket 
syns i det ökande antalet konverteringar.

Inför kommande år arbetar man vidare med olika 
initiativ för att ge kunderna den mest värdefulla 
och effektiva servicen, samt att fortsätta utveckla 
en positiv arbetsmiljö med närvarande ledarskap, 
fokus på kompetenshöjning, effektivisering och 
utveckling. 

Kvalificerat stöd hjälper 
kunderna att utnyttja full 
potential

SUPPORT

...
... ;)
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Fortnox är ett företag i stark tillväxt. För att möta 
nya kunder och framtida utmaningar har Fortnox 
ökat medarbetarstyrkan med 20 procent sedan 
föregående år. Per den 31 december 2018 hade 
koncernen 261 medarbetare, vilket ska jämföras 
med 217 föregående år. Att välkomna många 
nya medarbetare ställer höga krav på kultur 
och kompetensöverföring. Företaget har en väl 
utvecklad process för introduktion och uppstart, 
som löpande utvärderas och utvecklas. En faktor 
som dock är minst lika viktig är bemötandet från 
befintliga medarbetare. Med ett öppet och positivt 
sätt visar de att de är måna om att nya kollegor 
skall känna sig välkomna.

Ledarskap är ett område som prioriteras av Fort-
nox. Ett bra och respektfullt ledarskap som främjar 
innovation och frigörande av medarbetarnas inre 
kraft är viktigt för fortsatt framgång. Området 
följs upp årligen i medarbetarundersökningen och 
har fått positiva omdömen. Företaget arbetar med 
att utveckla ledarskapet löpande och har bland 
annat som målsättning att medarbetare skall känna 
att utveckling både är möjligt och premieras. En 
konkret insats som genomfördes under 2018 var 
ledarutbildningen “Talent Management Pro-
gram”. 

Våra medarbetares engagemang och stolthet är 
av yttersta vikt för Fortnox framgång. Företaget 
följer upp även detta löpande, och här syns en 
långvarig positiv trend i den årliga medarbetar-
undersökningen. Nöjd Medarbetar-Index, NMI, 
ligger mycket högt med 4,3 på en 5-gradig skala. 
En fråga som sticker ut särskilt här är stoltheten 
över att jobba på Fortnox, som ligger på 4,6.   

Medarbetarengagemang uppmuntras, och det 
finns det också gott om på företaget. Några ex-
empel på det är personalföreningen som erbjudit 
flera olika sociala aktiviteter under året, och den 
husgrupp som med stort ansvar och engagemang 
deltar i utformningen av det nya huset. 

Ett annat medarbetarinitiativ är företagets hälsofo-
kus. I “Box Fortnox”; företagets gym-anläggning, 
kan medarbetare träna både individuellt på tider 
som passar dem, eller delta på något av de pass som 
erbjuds varje vecka. Passen leds av instruktörer 
som också är medarbetare på företaget. Förutom 
den positiva hälsoeffekten skapar denna möjlighet 
också nya nätverk inom företaget. På företaget 
genomförs också så kallade “Wellness Weeks” två 
gånger per år. Då ges ett extra fokus åt träning 
och hälsa, både med intern och extern inspiration. 

Medarbetare
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Ledarskapsprogram för 
långsiktig tillväxt

Programmet utgick från ett brett perspektiv på le-
darskap och fokuserade inte bara på personalledan-
de positioner, utan på alla roller med någon typ av 
ledande funktion, som till exempel projektledare. 

- Kompetensförsörjningen av ledare är en viktig 
framtidsfråga för oss. Genom att ge möjlighet 
till utveckling för de talanger som redan finns 
här bygger vi en långsiktighet. Det är också 
ett bra sätt att behålla talang och kompetenser 
som kommer till oss; det ger en möjlighet till 
personlig utveckling och stimulans, säger Sara 
Nylén, HR-chef på Fortnox.  

En av deltagarna på utbildningen var Karolina 
Sten. Hon jobbar som supportansvarig på byrå-
supportavdelningen, och ser många fördelar med 
programmet:

- På Fortnox får jag möjligheten att växa. 
Genom utbildningen har jag fått en viktig 
erfarenhet och kompetens som jag kan använda 
i min nuvarande arbetsvardag, men som också 
gör det möjligt för mig att ta mig an nya roller. 
Att satsa internt är resurssmart, men det skapar 
också engagemang och stolthet.

Under 2018 gavs ledarutbildningen Talent Management Program på Fortnox, med tio 
deltagare från olika verksamhetsområden på företaget. Syftet var att skapa en långsik-
tig bas för den framtida ledarförsörjningen i det växande företaget. 

Genom att ge möjlighet till utveckling för de talanger 
som redan finns här bygger vi en långsiktighet.
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Jacob Carmvall jobbar idag som Key Account 
Manager på Fortnox. 

- Man behöver inte vara här så länge innan 
man får känslan av att alla möjligheter finns. 
För den som är sugen på att testa nya saker, 
och lära sig nya områden, står dörrarna 
öppna. Man måste förstås vara beredd att 
anstränga sig och ge det där extra. Men 
det är man ju om man har drivkraften att 
utvecklas, säger Jacob.

Jacob började på supportavdelningen, där han 
arbetade under ett par år och trivdes bra. Han 
tyckte det var givande att lära sig se vilka be-
hov företagets kunder har, och att analysera hur 
man kan hjälpa dem vidare. Men han betonar 
också stämningen och kulturen; 

- Många av de nära vänner jag har idag är 
arbetskompisar jag lärde känna då.

Behålla kompetens är viktigt i tillväxt
Jacob blev påverkad av den positiva inställ-
ningen i företaget till att pröva nya saker. Efter 

ett tag kände han att han ville praktisera de 
kunskaper kring programmen och kundernas 
behov han fått på supporten inom ett nytt om-
råde. Han sökte sig till säljavdelningen. 

- Det är ju det som är så fantastiskt med 
Fortnox - alla kan få nya utmaningar och 
möjligheter. Det är en enormt positiv driv-
kraft för den enskilde medarbetaren som 
både känner sig sedd och uppskattad, säger 
Jacob.

Sara Nylén är HR-chef på Fortnox, och menar 
att det är en viktig del av företagskulturen att 
medarbetarna känner att det finns reella möj-
ligheter att prova nytt, att utvecklas och växa: 

- Vi får en trygg bas av kompetens. Det är 
inte minst viktigt i ett starkt tillväxtskede 
då det kommer in nya talanger utifrån: det 
finns folk med erfarenhet och kunskap som 
de nya kan fråga, och vi får en bra mix på 
företaget. 

“På Fortnox får jag möjlighet 
att prova och utvecklas” 

Man behöver inte 
vara här så länge 
innan man får 
känslan av att alla 
möjligheter finns. 

På Fortnox arbetar man med att ge möjligheter för medarbetarna att utvecklas 
och prova nya saker. På företaget finns flera personer som bytt tjänst och om-
råde inom verksamheten. En av dem är Jacob Carmvall. 
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Intresset för Fortnox Försäkringar är stort. 
Digitalisering är många försäkringsbolags stora 
fokus men samtidigt tar det tid att förändra 
verksamheten som varit icke-digital under så lång 
tid. Tillsammans med samarbetspartners inom 
försäkringsbranschen skapar Fortnox något som 
inte funnits på marknaden tidigare. Fortnox är en 
förebild inom digitalisering och genom det nya 
sättet att erbjuda försäkring på får nu kunderna lätt 
överblick och har aktuella försäkringar; allt samlat 
på ett ställe. 

Sakförsäkring
Under sommaren och hösten 2018 lanserades det 
första försäkringserbjudandet till ett mindre antal 
företag i måleri-, elektriker-, reklam & PR- och 
konsultbranschen. Att erbjuda ett mindre antal 
kunder möjlighet att teckna försäkring innebär 
också en möjlighet till en iterativ säljprocess där 
kundernas inspel kan tas tillvara i utvecklingen av 
erbjudandet. 

Liv- och pensionsförsäkring
I inledningen av året utvärderade Fortnox ett fler-
tal försäkringsbolag inom ramen för tjänstepen-
sion för att hitta samarbetspartners. Under hösten 
påbörjades ett samarbete med SPP som leverantör 
av försäkringsprodukter till affärsområdet tjänste-
pension. Valet av samarbetspartner har baserats på 
flera delar; den digitala mognaden, möjligheten att 
påbörja utvecklingsarbetet under hösten samt vil-

jan till ett nära samarbete där man tillsammans ska 
utveckla en ny typ av tjänstepensionserbjudande 
för småföretagare. SPP utmärker sig bland annat 
genom sitt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla 
investeringar, vilket Fortnox Försäkringar ser som 
ett starkt mervärde att kunna erbjuda kunderna. 

Större delen av utvecklingsresurserna lades under 
hösten på att skapa en första produkt inom tjäns-
tepension. Lansering sker till ett begränsat urval 
kunder under början av 2019. 

Under hösten registrerade sig Fortnox Försäkring-
ar hos InsureSec. Att vara registrerad hos InsureSec 
innebär att man ingått avtal där man förbinder sig 
att följa lag, föreskrift och god försäkringsdistribu-
tionssed.

Företagsförsäkring
Under året har Fortnox byggt programvara för 
att ge kunderna möjlighet att teckna företagsför-
säkring från Trygg-Hansa. Programvaran bygger 
på en köpupplevelse i Fortnox applikation och en 
integration mot Trygg-Hansa. 

Man har också byggt grunden för den tekniska 
plattformen som ger Fortnox kunder möjlighet 
att hantera sina försäkringar i Fortnox applikation, 
genom att ge tillgång till försäkringsinformation 
och försäkringsbrev. 

Kärnan i Fortnox försäkringserbjudande är att koppla samman företagets bokföring 
och försäkring. Därigenom kan förändringar identifieras som innebär att försäkrings-
skyddet bör uppdateras för att kunden ska ha ett fullgott skydd och inte vara fel- eller 
underförsäkrad. Försäkringen blir alltså mer levande och följer företagets utveckling 
i realtid. Den moderna teknikutvecklingen innebär att Fortnox kan skapa en ny digital 
upplevelse för Sveriges småföretagare, både av att köpa försäkring och av att vara 
försäkrad. 

En ny digital
försäkringsupplevelse

FO RT N OX  FÖ R S Ä K R I N G A R
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Verktyg och processer
Fortnox har inlett ett samarbete med Jaycom 
som partner för att leverera den grundläggande 
plattformen för att hantera de förmedlade försäk-
ringarna.

Fortnox arbetar aktivt med regelefterlevnad och 
det är en naturlig del av verksamheten. Det digi-
tala arbetssättet gör att ny lagstiftning kan appli-
ceras direkt in i bolagets rutiner. Under året har 
det bland annat kommit ny lagstiftning avseende 

personuppgifter och distribution av försäkring. 
Fortnox har identifierat vilka förändringar detta 
innebär för verksamheten och byggt organisation 
och försäljningsprocesser efter detta. 

Utveckling och initiativ 
Fortnox Försäkringar kommer att arbeta vidare 
med att utveckla och bredda befintliga erbjudan-
den under kommande år, likväl som man kommer 
att presentera ett antal nya initiativ inom flera 
områden. 
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Kontinuerlig kundtillströmning
Man har under året haft en kontinuerlig tillström-
ning av nya kunder, och även arbetat för att ut-
veckla detta område ytterligare. Det handlar bland 
annat om segmentering av erbjudanden till olika 
kundgrupper, men också om hur man arbetar med 
hanteringen av presumtiva kunder. På så sätt når 
man bättre de företag där Fortnox finanstjänster 
kan ge effekt. Under året påbörjades också ett 
arbete med att kunna rikta erbjudande direkt till 
kunder inne i Fortnox plattform.
Även relationerna med redovisnings- och revi-
sionsbyråerna har utvecklats på ett positivt sätt. 
Dialog med såväl stora som mindre byråer har 
påbörjats, för att tillsammans med dem hitta de 
metoder där finanstjänster bäst hjälper deras kun-
der till ett mer effektivt företagande. Det ger också 
byråerna möjligheten att fokusera sitt stöd på mer 
kvalificerade tjänster till sina kunder.

Utveckling av produkterna
För de finansiella tjänsterna märks en mycket 
god tillväxt inom fakturabelåning, och med ett 
växande antal kunder kommer en ökande belå-
ningsportfölj. I anslutning till detta har Fortnox 
Finans förbättrat sin riskhantering ytterligare och 
har också tagit ytterligare steg mot en mer digital 
kreditbedömning. Långsiktigt har Fortnox Finans 
en gynnsam position där man utifrån kundernas 
data har förutsättningen att ge dem rätt erbju-
dande till rätt pris. 

Även med produkten fakturaköp har ett stort steg 
tagits under året då man utvecklat en system-
lösning för att göra detta inom egna finansiella 
ramar. Tidigare förmedlades Fortnox fakturaköp 

via Aros Kapital, men genom att göra det i egen 
regi drar Fortnox bättre nytta av möjligheterna 
som finns inom riskhantering och segmentering. 
Dessa förbättringar kommer kunderna till del som 
relevanta erbjudanden. Systemlösningen gick i 
pilotdrift i december, och man räknar med att 
lansera i större skala i början av 2019. Samarbetet 
med Aros Kapital fortsätter i relevanta kundseg-
ment, exempelvis för utlandsfakturor.

Effektiv kundservice
Trots att den fortsatta tillväxten har första prio-
ritet har man under året också tagit fram en ny 
Fakturaportal; “Min Faktura”, för att öka använ-
darvänligheten och underlätta självbetjäning för 
kundernas kunder. Detta har i hög utsträckning 
bidragit till en ordentlig sänkning av ärende-
mängden i Kundservice. En effektiv kundservice 
med hög kvalitet är viktigt för att verksamheten 
ska vara skalbar, men också för att förbättra stödet 
till kunderna som nu enklare hittar svar på de 
flesta frågor dygnet runt. Inom området kundser-
vice lanserades under 2018 också möjligheten för 
kunder att få hjälp via chatt.

Förstärkt organisation ger nya möjlig-
heter
Ett spännande år med många viktiga händelser har 
varit möjligt genom att Fortnox Finans förstärkt 
sin organisation, både i antal resurser men också 
med nya kompetenser inom de nischer där verk-
samheten utvecklas. 
Fortnox Finans kommer att fortsätta på den in-
slagna vägen och blickar fram emot ett intressant 
2019.

Dotterbolaget Fortnox Finans kompletterar verksamheten inom molnbaserad ekonomi-
administration med finansiella tjänster till småföretagare. Verksamheten består av två 
delar; faktureringstjänster och finansiella tjänster. Detta omfattar bland annat faktura-
service, fakturaköp och fakturabelåning. 2018 karaktäriserades av fortsatt hög tillväxt 
inom dotterbolaget, och antalet skickade fakturor för kunders räkning ökade markant. 

Finansiella tjänster ger 
fart mot framtiden

FO RT N OX  F I N A N S
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2018 blev ett rekordår för Fortnox kundtillväxt. I inledningen av året var antalet kunder 203 000, och per 
31 december hade Fortnox 257 000 kunder. Det motsvarar en tillväxt på 26,6 procent, vilket ska sättas i 
relation till en mycket stark kundtillväxt under flera föregående år. Sett till en femårsperiod har antalet 
kunder ökat med mellan 19 000 och 54 000 per år. Det motsvarar genomsnittlig årlig kundtillväxt på cirka 
30 procent. 

Det finns flera orsaker till den starka kundtillväxten. 2018 har präglats av en gynnsam konjunktur, och 
det går bra för Sveriges företag. Det innebär att det finns en investeringsvilja och -kapacitet. Den starka 
digitaliseringstrenden håller i sig. Företagen inser i allt högre utsträckning fördelarna med att digitalisera 
verksamheten, inte minst vad gäller de ekonomiska och administrativa delarna.

Men att kunderna väljer just Fortnox i allt högre utsträckning beror också på att företaget under året bred-
dat sitt erbjudande och lanserat flera produkter som attraherat nya kunder. Sortimentet har också ökat med 
fler mobil- och appbaserade produkter. Vidare har Fortnox ökat sin kapacitet genom att förstärka med 
personal och kompetens för att kunna nå och  hjälpa fler kunder. 

2013 2014

70 000

89 000

antal kunder

2015

Kundtillväxt

115000
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år
2016 2017 2018

155000

Fortnox har ett högt Nöjd Kund Index (NKI) som visar att 90 procent av kunderna är nöjda med sin lös-
ning och support-medarbetarnas bemötande. 

En annan signal om att det bredare erbjudandet är relevant och attraherar kunderna är att den genom-
snittliga månadsintäkten per kund* ökade från 123 till 133 kronor under året. Kort och gott: fler kunder 
väljer att också köpa mer av Fortnox. 

Strategi för fortsatt kundtillväxt
Fortnox har ett tydligt fokus på fortsatt kundtillväxt. Investeringar i kompetens och utveckling fortsätter 
att vara viktiga områden för företaget. Tillväxtstrategin omfattar också kompletterande finansierings-
tjänster genom dotterbolaget Fortnox Finans, och försäkringslösningar genom dotterbolaget Fortnox 
Försäkringar. I takt med att kunderna upptäcker fördelarna med molnbaserad bokföring, fakturering och 
lönehantering ökar intresset för fler ekonomiska och administrativa tjänster som är molnbaserade och kan 
skötas smidigt genom en högre grad av automatisering. 

* Genomsnittlig intäkt per kund och månad beräknas genom att dividera nettoomsättningen 
(exklusive engångsintäkter) med antalet kunder. För att undvika säsongsvariationer har Fortnox 
valt att redovisa genomsnittliga intäkter per kund på rullande 12-månadersperioder.

203 000

257 000
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Företag använder ofta flera program från olika 
leverantörer i sin verksamhet. Det kan till exempel 
vara kassasystem, system för projekthantering och 
uthyrning eller bokningssystem och e-handelslös-
ningar. Via Fortnox öppna plattform för moln-
tjänster kan man koppla ihop Fortnox program 
med ett stort antal branschanpassade program. 
Då räcker det att informationen från företaget 
registreras på ett ställe. Tack vare integrationen 
sker en automatisk uppdatering även i de andra 
programmen. 

Det ger bättre kontroll eftersom man inte riskerar 
att informationen är inaktuell. Det sparar också 

tid, då det minskar administrativt merarbete i olika 
system. Till exempel kan kassasystemet i en butik 
genom en integration automatiskt kommunicera 
med Fortnox Bokföring. 

I dag finns alltså över 300 systemleverantörer och 
partners, som har valt att integrera sina lösningar 
med plattformen. Under 2018 tillkom över 70 nya 
partners. Även bland kunderna märks en ökning; 
antalet kunder som använder sig av olika typer av 
integrationer ökar kraftigt. Samarbetet med olika 
partners har hög prioritet då det är en viktig del av 
Fortnox helhetserbjudande till kunderna.

Genom samarbete med över 300 partners kan Fortnox erbjuda branschspecifika och 
skräddarsydda lösningar från olika leverantörer som enkelt kan integreras i plattfor-
men. 

Över 300 partners skapar 
skräddarsydda system

INTEGRATIONER
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Omvärlden påverkar Fortnox kontinuerligt och den är i högsta grad föränderlig. För ett till-
växtbolag i fintech-branschen är det viktigt att vara uppdaterad på större samhällsrörel-
ser och trender, och hur de påverkar företaget och dess verksamhet. Här är fem omvärld-
strender identifierade som särskilt viktiga för företaget, både på kortare och längre sikt.

5 viktiga omvärldstrender 

OMVÄRLD

Automatisering & AI
Automatisering, där uppgifter som tidigare utförts 
manuellt av människor övergår till att utföras av 
maskiner, datorer och robotar, har pågått länge, 
men är en förändring som sker allt fortare. En 
tredjedel av arbetsmomenten för arbetstagare i ut-
vecklade ekonomier är automatiserade inom tolv 
år enligt McKinsey1. Arbetet blir roligare för de 
flesta, när mindre stimulerande arbetsuppgifter au-
tomatiseras. Det är arbetsmoment snarare än hela 
arbeten som kommer att försvinna, vilket innebär 
att arbetets karaktär ändras. Detta kan leda till 
snabbt ökad produktivitet i många verksamheter.
 
Mobila affärer
Det privata användandet av ekonomitjänster 
över internet har till stor del redan övergått från 
desktop-baserade till mobila tjänster. Från Bank-
ID till Mobilt Bank-ID, och vidare till Qapital, 
Dreams och Klarna. Nu börjar B2B-segmentet, 
där användartrender ofta släpar efter privatkunders 
beteendemönster, gå i samma riktning. När fler 
och fler företagstjänster i mobilen får ökat genom-
slag, däribland Swish och Fortnox Kvitto & Resa, 
sänks trösklarna raskt för att använda mobilen för 
ekonomi och administration även i arbetet.
 
Förnyat kostnadsfokus
Ekonomin har varit stark under lång tid. Ser 
man till prognoser nådde högkonjunkturen i den 
svenska ekonomin sin topp 2018. 2019 mattas den 
av något när investeringstillväxten minskar. Drag-
hjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxt-
tappet begränsas2. I USA spår de flesta ekonomer 
spår att nästa lågkonjunktur inträffar 2020. Den 
skulle kunna inträffa tidigare eller senare, men 
att den kommer efter en historiskt lång högkon-

junktur råder det inga tvivel om. I ett sådant läge 
kommer kostnadseffektiva helhetslösningar vara 
bäst positionerade och kunna gå stärkta genom 
recessionen. Redan i dag finns tecken på att fler 
bolag skärper sitt kostnadsfokus. Företagen kom-
mer vilja slå ihop produkter de köper in och söka 
kostnadseffektivitet i integrerade lösningar.

Verka på distans
Sverige är ett av de länder i Europa där distans-
arbete är vanligast3. 98 procent av unga svenskar 
tror att distansarbete blir vanligare framöver, 
visar Samhällsbarometern.  Fler och fler arbetar 
på distans, men inte bara det: fler och fler handlar 
också på distans, när detaljhandeln utmanas och 
e-handeln breder ut sig. Därmed blir både arbete 
och konsumtion mindre platsberoende, vilket 
skapar nya beteendemönster för hur småföretagare 
gör affärer.
 
Företagandet misslyckas med att bryta 
in i nya grupper
Företagandet hos kvinnor och unga ökar inte som 
andel av det totala nyföretagandet, medan utrikes 
födda ökar marginellt. Demografin bland småfö-
retagare är därmed relativt oförändrad, och inrikes 
födda män dominerar, visar bland annat entre-
prenörstudien GEM 2018. Samtidigt vet vi att det 
är de små och medelstora företagen som utgör 
ryggraden i svensk ekonomi. Under de senaste 
decennierna har 4 av 5 jobb skapats i företag med 
färre än 50 anställda4. För att bredda basen av fö-
retagare, och accelerera utvecklingen i ekonomin, 
krävs det reformer och kulturförändringar som 
skapar möjligheter för fler. 

”Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation”, rapport från McKinsey, 2017
 Konjunkturläget, Konjunkturinstitutet, hösten 2018
”Working anytime, anywhere; the effects on the world of work”, rapport från Eurofound/ILO, 2017
 Småföretagsbarometern, Företagarna, Swedbank och Sparbankerna, juni 2018

1
2
3
4
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”Företagande och tillväxt i hela  
Sverige - en tillväxtfråga för Fortnox”
I höstas publicerade Fortnox vd Nils Carlsson en debattartikel i Svenska Dagbladet 
som bland annat innehöll följande:
 

“En femtedel av Sveriges befolkning bor i 
Stockholmsregionen, som står för en tredjedel 
av ekonomin. Samtidigt går nära 95 procent 
av riskkapitalet till Storstockholm. Det ekono-
miska och politiska fokuset på regionen skapar 
en snedfördelning över landet. Konsekvensen 
blir ohållbar tillväxt i Stockholm och en out-
tömd tillväxtpotential i andra delar av landet.
 
Medan urbanisering och globalisering drivit 
på en koncentration till storstäder har digita-
liseringen — som den tredje globala makro-
trenden — potential att verka i motsatt rikt-
ning: geografisk klusterbildning i storstäder 
blir mindre nödvändig när kommunikation 
inte kräver geografisk närhet.
 
Talang, innovationskraft och möjligheter är 
betydligt jämnare distribuerade över landet än 

riskkapital, uppmärksamhet och infrastruktur.
 
Oddsen mellan storstad och resten av Sve-
rige behöver jämnas ut. På samma sätt som 
att myndigheter flyttar ut i landet borde tyd-
liga incitament kunnas ges till privata bolag 
som etablerar sig utanför storstadsregionerna. 
Akademiska lärosäten runtom i landet måste 
stärkas, och kopplingen mellan universiteten 
och näringslivet i orterna där de är baserade 
måste vidareutvecklas. Såväl medier som nä-
ringslivsorganisationer måste ha ett fokus på 
landet som helhet när de värderar sitt arbete. 
Annars kommer den ekonomiska tillväxten 
tappa i både takt och uthållighet.”
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Kära aktieägare,
Fortnox redovisar ett starkt 2018. Den finansiella 
prestationen var mycket bra, både avseende intäk-
ter och resultat.

Året visade en fortsatt stor efterfrågan för Fortnox 
molnbaserade produkter och tjänster, med hög 
kundtillväxt. Småföretagen utgör en väsentlig del 
av Sveriges företag och Fortnox kundbas finns 
inom alla branscher. Hela idén bygger på att vara 
småföretagens bästa vän genom att tillhandahålla 
förenklande och kraftfulla lösningar som sömlöst 
inkluderar både mjukvara och finansiella tjänster 
i kundens olika verksamhetsprocesser. En viktig  
framgångsfaktor är det starka nätverk Fortnox har 
med redovisnings- och revisionsbyråerna. Byrå-
erna är både kunder och samarbetspartners och 
bidrar bland annat med viktig feedback.

Småföretagen i Sverige verkar må bra, men det 
finns orosmoln globalt som gör framtiden svårare 
att förutse. Därför är det ännu viktigare att företa-
gen har kontroll på sin verksamhet med effektiva 
hjälpmedel för att växa.

Fortnox kunder har i än högre utsträckning sett 
fördelarna med, och valt att använda sig av, fler av 
de lösningar företaget erbjuder, vilket ökar intäk-
ten per kund. Detta kommer även framåt att vara 

ett fortsatt viktigt område.
När man bygger för framtiden är det mycket som 
görs i bakgrunden. Genom att förbättra interna 
system har man förberett för lansering av fler nya 
produkter med en “mobile-first”-hållning. Detta 
inkluderar automatisering som hjälper till att redu-
cera antalet steg i de olika verksamhetsprocesser 
kunden har. Det omfattar också interna verktyg 
och organisering för att hantera en datadriven 
framtid.

Under 2018 skärptes fokus ytterligare vad gäl-
ler att skydda kunddata, i och med införandet 
av GDPR i maj. Fortnox var väl förberedda att 
implementera de nya kraven. Även dotterbolagen 
har utvecklats väl under 2018. Fortnox Finans har 
gjort ett starkt år, och finansiella tjänster kommer 
att vara en viktig pelare för framtiden då fler nya 
tjänster kommer att lanseras. Detta kommer att 
kräva ytterligare investeringar. Det är också till-
fredsställande att utvecklingen i Fortnox Försäk-
ringar har gått framåt, och möjliggör att Fortnox 
kommer att kunna erbjuda försäkringslösningar på 
en regelbunden basis.
Fortnox fortsätter att utveckla en god företagskul-
tur och den viktigaste tillgången är dess medarbe-
tare. Många viktiga initiativ har tagits av ledning-
en för att säkerställa att företaget är en attraktiv 
arbetsplats som attraherar nyckelkompetens även 
framåt.

Allt sammantaget, kan jag konstatera att företagets 
ledning på ett förtjänstfullt sätt levererat på den 
strategi som lagts tidigare, och verkar utifrån den 
mot en mer datadriven och enklare framtid. Fö-
retaget är väl positionerat att möta den utveckling 
av en allt högre grad digitalisering och automati-
sering som vi ser att framtiden innebär.

 
Vänliga hälsningar
Andreas Kemi, Styrelseordförande

Allt handlar om förenkling 
för småföretagen

ORDFÖRANDEKOMMENTAR
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fortnoxab

Fortnoxab Vårt år på Fortnox. Följ oss på Instagram. #fortnox #fortnoxab  #året2018påfortnox #motettännubättre2019
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Fortnoxab Vårt år på Fortnox. Följ oss på Instagram. #fortnox #fortnoxab  #året2018påfortnox #motettännubättre2019
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Fortnoxaktien

Kursutveckling
Aktien har under 2018 stigit med 55 procent jämfört med OMXPI som under samma period sjönk med 8 procent. Marknadsvär-
det uppgick vid årsskiftet till 3 989 Mkr. Totalt omsattes 17 720 085 aktier under 2018.

Fortnox är sedan 2007 noterad på NGM Nordic MTF under  
kortnamnet FNOX.

De tio största aktieägarna per 2018-12-31

NAMN ANTAL AKTIER ANDEL AV  KAPITAL/ RÖSTER

First Kraft AB 12 541 739 21,00%

Swedbank Robur Ny teknik BTI 4 196 741 7,03%

Spiltan Aktiefond Sverige 2 173 074 3,64%

Bengtsson, Peder Klas-Åke 1 675 100 2,81%

BNY Mellon SA/NV (former BNY) 1 669 992 2,80%

CBNY-Norges Bank 1 660 000 2,78%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 553 195 2,60%

RBC Investor Services Bank S.A. 1 480 417 2,48%

State Street Bank & Trust Company, Boston 1 369 306 2,29%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 136 884 1,90%

Övriga aktieägare 30 258 845 50,67%

TOTALT 59 715 293 100,00%
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Totalt antal aktier i bolaget per 31 december 2018 var 59 715 
293 och de tio största aktieägarnas andel utgjorde 49,3 pro-
cent. Aktiekapitalet uppgick till 1,2 Mkr (1,2). Samtliga aktier 
har ett kvotvärde om 0,02 kr. Totalt antal aktieägare i Fortnox 
uppgick till 9 113 st. 

Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning motsva-
rande 0,35 kr per aktie (0,25), motsvarande totalt 20,9 Mkr 
(14,9).  

Ägarförhållande Utdelning

FNOX-MTF.SE

Stockholm OMX All Share
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5 år i sammandrag

Nettomsättning och resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning, mkr 374 272 189 130 95

Nettoomsättningstillväxt, % 38% 44% 46% 37% 24%

Rörelseresultat, mkr 102 63 42 25 16

Rörelsemarginal, % 27% 23% 22% 19% 16%

Resultat efter finansiella poster, mkr 102 63 42 24 16

Årets resultat, mkr 79 49 33 19 12

Vinstmarginal, % 21% 18% 17% 15% 13%

Balansräkning 2018 2017 2016 2015 2014
Immateriella anläggningstillgångar, mkr 84 74 58 46 23

Övriga anläggningstillgångar, mkr 6 7 4 3 6

Omsättningstillgångar, mkr2 312 267 95 62 44

Balansomslutning, mkr2 402 348 157 110 73

Eget kapital, mkr 165 99 59 37 27

Långfristiga skulder, mkr 0 0 0 1 0

Kortfristiga skulder, mkr2 237 249 98 73 46

Soliditet, %2 41% 28% 38% 33% 36%

Sysselsatt kapital, mkr2 214 124 59 37 27

Räntebärande skulder, mkr2 49 25 0 0 0

Aktie 2018 2017 2016 2015 2014
Resultat per aktie, kr 1,32 0,82 0,56 0,33 0,21

Eget kapital per aktie, kr 2,77 1,66 0,99 0,62 0,45

Utdelning per aktie, kr3 0,35 0,25 0,20 0,16 0,13

Börskurs balansdagen, kr 66,80 43,10 29,90 16,70 11,00

P/E tal 51 53 54 51 52

Direktavkastning, % 0,5% 0,6% 0,7% 1,0% 1,2%

Andel utdelad vinst, %3 26% 31% 36% 49% 62%

Antal aktier vid periodens slut, milj 59,7 59,6 58,4 58,4 58,4

Övriga Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014
Avkastning på eget kapital, %1 60% 62% 68% 60% 53%

Avkastning på sysselsatt kapital, %1 60% 69% 88% 77% 69%

Årets kassaflöde, mkr2 83 53 14 18 0

Investeringar materiella anläggningstillgångar, mkr 1 6 1 0 1

Investeringar immateriella anläggningstillgångar, mkr 33 33 22 28 17

Medelantalet anställda 226 203 155 131 100

Antal medarbetare vid periodens slut 261 217 169 139 124

Ny definition, se not 1 

Den utnyttjade checkkrediten har tidigare redovisats netto mot Kassa och bank i koncernens balansräkning. Från och med 2018 redovisas checkkrediten bland Kortfris-
tiga skulder och motsvarande belopp som likvida medel i Kassa och bank, i så väl aktuell period som i jämförelseperioden 2017. Tidigare perioder har inte räknats om. 
Detta påverkar räkenskaperna med en ökad balansomslutning och således minskad soliditet. Koncernens kassaflödesanalys påverkas också genom att de likvida medel 
som tidigare nettoredovisats mot checkkrediten nu ingår för respektive period i Likvida medel vid periodens början likväl som i Likvida medel vid periodens slut.

Föreslagen utdelning

1

2

3
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Nils Carlsson – född 1969 
Chief Executive Officer
 
Anställd sedan 2016.
Utbildning: MBA Heriot-Watt University, Handelshögskolan  
Stockholm, Civilekonom från Linnéuniversitetet i Växjö.
Nils har en lång erfarenhet från internationella digitala bolag och 
har innehaft ledande positioner på bland annat Netbooster Group, 
Electrolux, Europolitan, Vodafone, Eniro och Telenor.

Eget och närståendes aktieinnehav: 5 000 aktier
Optioner i Fortnox: 200 000 teckningsoptioner

Camilla Skoog - född 1973
Chief Sales Officer
 
Anställd sedan 2013.
Utbildning: Systemvetare samt ekonomiutbildad, Linneuniversitet.

Camilla arbetade senast som affärsutvecklare på Fortnox. 
Hon har tidigare arbetat som produktägare på ett antal företag.

Optioner i Fortnox: 22.000 teckningsoptioner

Joachim Lindow – född 1965 
Chief Executive Officer – Fortnox Finans

 
Anställd sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör Chalmers,  
Linnéuniversitetet, KTH Executive School.

Joachim har bland annat bakgrund från ett flertal 
roller på Ikano bank, senast som Sverigechef. 

Optioner i Fortnox: 100 000 teckningsoptioner

Johanna Arvung - född 1978 
Chief Customer Officer

Anställd sedan 2018.
Utbildning: fil. kand. i sociologi, Halmstad högskola.

Johanna har tidigare arbetat bland annat som enhetschef 
inom äldreomsorg, kundservicechef på Svenssons i Lammhult  

och som supportchef på Trygghansa. 

Optioner i Fortnox: 20 000 teckningsoptioner

Sara Nylén – född 1974 
Chief People Officer 
 
Anställd sedan 2014.
Utbildning: fil. kand. i sociologi , Stockholms universitet.

Sara var tidigare HR-chef på Andritz, och dessförinnan  
personalspecialist på Visma Spcs, Södra Timber och Poolia.

Ledning
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Johan Swedenborg – född 1975
Chief Marketing Officer 

Anställd sedan 2017.
Utbildning: Berghs School of Communication,

IHM Business School och Hyper Island.
Johan har över 20 års erfarenhet av att leda varu märkes- och 

kommunikationsuppdrag hos bl.a. IKEA, Visma, Svenssons i 
Lammhult och Thomas Cook Group.

Optioner i Fortnox: 25 000 teckningsoptioner

Åsa Andersson – född 1975 
Chief Executive Officer – Fortnox Försäkringar

Anställd sedan 2018.
Utbildning: Linköpings universitet. 

Åsa har 20 års erfarenhet inom försäkringar och bank
och har arbetat i ledande positioner på bl.a. Trygg Hansa,  

Moderna försäkringar och Ikanobanken.

Optioner i Fortnox: 20 000 teckningsoptioner 

Jesper Svensson – född 1972 
Chief Technology Officer 
Anställd sedan 2013.
Jesper var gruppchef för systemutvecklarna när han i
juni 2015 utsågs till utvecklingschef. Han har tidigare  
arbetat som systemutvecklare, systemarkitekt, utvecklingschef
och drivit eget företag.

Optioner i Fortnox: 50 000 teckningsoptioner

Roger Hartelius – född 1972 
Chief Financial Officer 
Anställd sedan 2017.
Utbildning: Ek. mag. Linnéuniversitetet.
Roger har tidigare arbetat i ledande roller internationella IT-bolag, 
bl.a. som VD för IST International AB och senast som CFO på 
Readly International AB. 

Optioner i Fortnox: 50 000 teckningsoptioner

Cesar Nilsson – född 1984 
Chief Product & Business Development Officer

Anställd sedan 2008.
Cesar har tidigare arbetat som supportchef, projektledare, 

 tf utvecklingschef och produktägarchef på Fortnox.  
Han har tidigare arbetat inom ERP-branschen och  

med digital marknadsföring. 

Optioner i Fortnox: 20 000 teckningsoptioner
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Styrelse

Andreas Kemi – född 1966
Invald i styrelsen: 2018
 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tresorit AG samt investerare i Quinyx 
AB.

Bakgrund: Entreprenör med lång erfarenhet som investerare,  
styrelseledamot och ordförande i ett antal teknologiföretag med Software 
as a Service (SaaS)-baserade affärsmodeller som expanderats inom den 
europeiska marknaden och globalt. Tidigare engagemang innefattar olika 
positioner inom Scala Business Solutions N.V., Epicor Software Corporation 
samt UCMS Group m.fl.

Eget och närståendes aktieinnehav: 5 000 aktier

Olof Hallrup – född 1958
Senast invald i styrelsen: 2018
 
Utbildning: Jur. kand., Civilekonom, Fil. kand. i handelsrätt.

Bakgrund: Förvaltare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och
Stena AB under 1980- och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag. 

Övriga uppdrag: Karlo AB

Eget och närståendes aktieinnehav: 12 541 739 aktier

Anna Frick – född 1968
Invald i styrelsen: 2016
 
Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering 
och marknadsföring.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Frisq Holding AB (publ), Leo Vegas AB 
(publ), Odd Molly International AB (publ), Svea Ekonomi AB, Alvestaglass AB, 
Insamlingsstiftelsen War Child.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och byråledare 
inom kommunikation såväl nationellt som internationellt. Styrelseledamot 
Nordnet. 

Eget och närståendes aktieinnehav: 4 500 aktier
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Kerstin Sundberg – född 1954
Invald i styrelsen: 2018
 
Utbildning: Civilekonom

Bakgrund: har en lång erfarenhet som auktoriserad revisor, finansiell  
rådgivare och partner i globala revisions- och konsultbolag, senast Deloitte. 
Hon har en omfattande erfarenhet av medelstora tillväxtföretag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen Världsnaturfonden.

Eget och närståendes aktieinnehav: 2 000 aktier

Trond Dale – född 1960
Invald i styrelsen: 2018
 
Utbildning: Civilekonom, University of St.Gallen

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag Racom AS, Norge.

Bakgrund: Lång karriär inom investmentbanking innefattande Chemical 
Bank i Oslo, Goldman Sachs i London och Credit Agricole i Stockholm där 
han innehade positionen som Managing Director och chef for Capital Mar-
kets. De senaste fem åren har han fokuserat på finansieringslösningar för 
små och medelstora teknik- och tillväxtföretag genom ABS Global Factoring 
och Beringer Finance.
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Fortnox AB (publ) 
 Årsredovisning

Org.nr 556469-6291

2018
Information om verksamheten

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av molnbaserade 
lösningar för ekonomi och administration för småföretagare, 
redovisningsbyråer, föreningar och skolor. Fortnox erbjuder i 
sin plattform ett brett utbud av tjänster inom fintechområdet, 
bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning 
och löneadministration.

Kunderna kan nå sina program och sin information från vilken 
internetansluten dator som helst, eller från sin mobiltelefon. 
Flera användare kan också vara inloggade samtidigt, samar-
beta och dela information. En stor fördel är att de slipper be-
sväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering.

Dotterbolaget Fortnox Finans erbjuder Fortnox kunder 
finansiella tjänster som underlättar företagarens vardag och 
förbättrar företagets likviditet, såsom fakturaservice, faktura-
köp- och belåning samt företagslån. Tjänsten är integrerad 
med Fortnox faktureringsprogram. Fortnox erbjuder också 
försäkringstjänster via dotterbolaget Fortnox Försäkringar. 
Tjänsterna erbjuds i samarbete med partners inom försäk-
ringsbranschen och kunderna har möjlighet att teckna sin 
försäkring via Fortnox plattform.

Affärsmodellen bygger på repetitiva intäkter. Kunderna 
abonnerar på programmen och betalar en månadsavgift per 
användare och programmodul. Prismodellen är enkel och inte 
beroende av hur mycket information som lagras i programmet 
eller hur mycket funktionalitet man utnyttjar. Kunderna har 
också möjlighet att använda olika plus-tjänster och betalar då 
endast per transaktion. 

Fortnox kunder är små och medelstora företag, föreningar, 
organisationer samt redovisnings- och revisionsbyråer. Bola-
get grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor 
i Malmö. Verksamheten bedrivs dels i moderbolaget och dels i 
dotterbolagen Fortnox Finans och Fortnox Försäkringar. 

Väsentliga händelser under året 
Under året ökade antalet kunder från 203 000 till 257 000, eller 
med 26,6 procent. Fortnox stärkte därmed sin ställning som 
Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för 
ekonomi och administration för småföretagare.

Nya tjänster och produkter 

• Fortnox lanserar ett nytt program för tidredovisning. Pro-
grammet finns också som app för att snabbt registrera 
tid i mobilen.

• Ett nytt säljstödssystem lanseras i samarbete med 
Upsales Nordic. Systemet är integrerat med Fortnox 
plattform och ger företagaren möjlighet att kontrollera 
hela affären, från första kontakt till faktura. 

• Det nya byråpaketet för redovisningsbyråerna, “Fortnox 
byråpartner”, lanseras. Det omfattar en plattform där 
Fortnox tydligare tillgängliggör program och tjänster 
som möjliggör ett digitalt arbetssätt och samarbete mel-
lan byrån och dess kunder. 

• Inloggning via BankID blir tillgängligt för kunderna.

Nya avtal

• Fortnox Försäkringar tecknar samarbetsavtal med Trygg-
Hansa, om att erbjuda företags- och motorförsäkringar 
genom Fortnox plattform. 

• Fortnox tecknar hyresavtal med fastighetsbolaget 
ArtOn24 som bygger ytterligare ett kontorshus bredvid 
nuvarande huvudkontor i Växjö. 

• Ett samarbete med digitalpostföretaget Kivra inleds, 
som innebär att digital post integreras direkt in i ekono-
misystemet. 
 

• Fortnox offentliggör tillsammans med SPP ett samar-
bete för en automatiserad tjänstepensionslösning för 
småföretag.  
 

• Johanna Arvung rekryteras som ny Chief Customer 
Officer och Camilla Skoog internrekryteras till rollen som 
Chief Sales Officer. 
 

• Vid Fortnox extra bolagsstämma i november 2018 
valdes Olof Hallrup åter in i styrelsen. Den nya styrelsen 
består av fem ledamöter. 
 

Nettoomsättning och resultat
Koncernen
Nettoomsättningen ökade med 37,5 procent till 374,4 Mkr 
(272,3 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 102,1 Mkr (62,7 
Mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på 27,3 procent (23,0 
procent).

Resultatet före skatt blev 102,0 Mkr (62,7 Mkr). Resultatet 
efter skatt uppgick till 78,9 Mkr (48,8 Mkr) och resultatet per 
aktie uppgick till 1,32 kr (0,82 kr).

ÅRSREDOVISNING
Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox AB (publ) får härmed avge årsredovisning och  
koncernredovisning för verksamhetsåret 2018. Bolaget har säte i Växjö och organisationsnummer 
556469-6291. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), samtliga redovisade belopp är i 
tusental kronor (Tkr) om ej annat anges.

Förvaltningsberättelse
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Moderbolaget
Nettoomsättningen ökade med 38,5 procent till 322,4 Mkr 
(232,8 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 97,8 Mkr (56,4 Mkr) 
och rörelsemarginalen till 30,3 procent (24,2 procent).

Resultatet före skatt blev 91,3 Mkr (56,4 Mkr) och efter skatt 
70,8 Mkr (43,9 Mkr). Resultatet per aktie uppgick till 1,19 kr 
(0,74 kr).
 
 
Likviditet, kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 
197,5 Mkr (114,4 Mkr).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var 
105,3 Mkr (91,8 Mkr). Kassaflödet från investeringsverksam-
heten var -33,8 Mkr (-39,3) och från finansieringsverksamhe-
ten 11,6 Mkr (0,7). 

De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens utgång till 
236,5 Mkr (249,0 Mkr). Klientmedel i dotterbolaget Fortnox 
Finans ingår i kortfristiga skulder med 20,9 Mkr (92,7 Mkr). 

De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till  
93,6 Mkr (59,8 Mkr). Koncernen har inga långfristiga skulder. 

Den utnyttjade checkkrediten om 49,1 Mkr (24,9 Mkr) har 
tidigare år redovisats netto mot Kassa och bank i koncernens 
balansräkning. Från och med 2018 redovisas checkkrediten 
bland Kortfristiga skulder och som likvida medel i Kassa 
och bank, i så väl aktuell period som i jämförelseperioden 
2017. Tidigare perioder har inte räknats om. Detta påverkar 
räkenskaperna med en ökad balansomslutning och således 
minskad soliditet. 

Koncernens kassaflödesanalys påverkas också genom att de 
likvida medel som tidigare nettoredovisats mot checkkrediten 
nu ingår för respektive period i Likvida medel vid periodens 
början likväl som i Likvida medel vid periodens slut, samt som 
förändring av Checkräkningskredit under Finansieringsverk-
samheten.

Soliditeten uppgick till 41,1 procent (28,5 procent). I mars 
2018 utbetalades aktieutdelning med 0,25 kr per aktie, totalt 
14,9 Mkr. 

Investeringar och avskrivningar
Koncernens investeringar uppgick till 33,8 Mkr (39,3 Mkr). 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten svarade för  
33,1 Mkr (33,3 Mkr). I dessa utgifter ingår internt upparbetade 
kostnader för utvecklingsarbeten med 18,9 Mkr (18,1 Mkr). 
Av- och nedskrivningarna uppgick under året till 24,7 Mkr  
(18,3 Mkr).

Forskning och utveckling 
Innovation och en hög förnyelsetakt i Fortnox kunderbjudande 
är avgörande för den fortsatta framgången. Produktutveckling 
bedrivs både inom Fortnox och dotterbolaget Fortnox Finans 
och består av både löpande förbättringar inom befintliga 
produktområden och utveckling av nya tjänster och produkter. 
En offensiv utvecklingsverksamhet är en viktig del i Fortnox 

strategi och avgörande för att bolaget ska kunna infria sina 
finansiella mål.

Immateriella anläggningstillgångar 
Koncernens immateriella anläggningstillgångar består till 
största delen av aktiverat utvecklingsarbete. Vid räkenskaps-
årets utgång uppgick redovisat värde på balanserade utgifter 
får utvecklingsarbeten till 84,0 Mkr (73,7). 

Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen var 226 personer (203) 
av vilka 98 (88) var kvinnor. I moderbolaget var medelantalet 
anställda 190 personer (177), varav 79 (76) var kvinnor. 

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Fortnox har fortsatt bra framtidsutsikter och en stark förmåga 
att växa i takt med den ökande efterfrågan från befintliga och 
nya kunder. Fortnox kommer att fortsätta visa att det är ett 
stabilt bolag med hög tillväxt, som levererar enligt uppsatta 
finansiella mål och en väl fungerande strategi.

Den höga investeringstakt som företaget hållit under 2018 
fortsätter. Förutom att ytterligare vidareutveckla kärnverksam-
heten kommer Fortnox att bredda erbjudandet genom sina 
dotterbolag; finanstjänster från Fortnox Finans och en fortsatt 
utveckling av försäkringsförmedling via Fortnox Försäkringar.

Fortnox är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan 
påverka resultatet i en mindre eller större omfattning. Den 
snabba teknikutvecklingen inom branschen, vilket kan skapa
ett behov av väsentliga teknologiväxlingar, är en sådan. 
Den generella inriktningen på utvecklingen för Fortnox är 
framförallt mobila lösningar och en väsentligt ökad grad av 
automation. Fortnox har också en ambition att bidra till digita-
liseringen i ett bredare samhällsperspektiv, i samarbete med 
andra aktörer såsom partnerföretag, banker och myndigheter. 

Vidare är förmågan att attrahera och behålla kritiska personal-
resurser en osäkerhetsfaktor, framförallt i ett arbetsmarknads-
läge där efterfrågan på och priset för attraktiv personal ökar. 
Att välkomna många nya medarbetare ställer höga krav på 
kultur och kompetensöverföring. Fortnox har en väl utvecklad 
process för introduktion och uppstart, som löpande utvärde-
ras och utvecklas. Medarbetarnas engagemang och stolthet 
är av yttersta vikt för Fortnox framgång. Fortnox följer upp 
detta löpande genom den årliga medarbetarundersökningen.

Därutöver är Fortnox i sin verksamhet utsatt för andra verk-
samhetsrisker, som t.ex. beroendet av vissa leverantörer och 
samarbetspartners. Genom en skalbar teknisk plattform med 
öppna API samt införandet av interna processer och rutiner 
tror sig bolaget ha fokuserat på dessa risker och vidtagit steg 
för att minska och kontrollera dem i möjligaste mån.

Placering av likvida medel kan utgöra risk och sker endast där 
mindre risk för värdeförändring bedöms föreligga.

Kundkrediter kan utgöra en finansiell risk och Fortnox fokuse-
rar på att löpande förbättra interna processer och rutiner som 
begränsar kreditexponering gentemot varje enskild kund.



43 Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2018  -  Org.nr 556469-6291

 

Flerårsöversikt koncernen Not 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 374 379 272 250 189 301 129 684 94 997

Resultat efter finansiella poster (tkr) 101 979 62 690 41 837 24 457 15 827

Rörelsemarginal (%) 1 27% 23% 22% 19% 16%

Avkastning på eget kapital (%)1 1 60% 62% 68% 60% 53%

Balansomslutning (tkr)2 401 878 348 032 156 543 110 442 72 546

Soliditet (%)2 1 41% 28% 38% 33% 36%

Medelantal anställda 226 203 155 131 100

 

Flerårsöversikt Moderbolaget Not 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 322 405 232 785 168 826 125 802 95 209

Resultat efter finansiella poster (tkr) 97 731 56 436 41 827 29 210 18 147

Rörelsemarginal (%) 1 30% 24% 25% 23% 19%

Avkastning på eget kapital (%)1 1 43% 44% 60% 64% 60%

Balansomslutning (tkr) 354 676 261 023 149 605 103 584 71 705

Soliditet (%) 1 55% 52% 44% 42% 39%

Medelantal anställda 190 177 143 126 99

Ägarförhållande
De tio största aktieägarna per 2018-12-31.

Namn Antal aktier Kapital/röster

First Kraft AB                                  12 541 739 21,00%

Swedbank Robur Ny Teknik BTI                   4 196 741 7,03%

Spiltan Aktiefond Sverige                       2 173 074 3,64%

Bengtsson, Peder Klas-Åke                       1 675 100 2,81%

BNY Mellon SA/NV (former BNY)            1 669 992 2,80%

CBNY-Norges Bank                                1 660 000 2,78%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension         1 553 195 2,60%

RBC Investor Services Bank S.A.  1 480 417 2,48%

State Street Bank & Trust Company, Boston          1 369 306 2,29%

Nordnet Pensionsförsäkring AB                  1 136 884 1,90%

Övriga aktieägare 30 258 845 50,67%

Totalt 59 715 293 100,0%

Fritt eget kaptial i moderbolaget

Överkursfond och balanserat resultat 61 071 749

Årets resultat 70 829 205

Summa fritt eget kapital i moderbolaget 131 900 954

Styrelsen föreslår:

att till aktieägare utdela 0,35 kr per aktie 20 900 353
samt att återstående belopp balanseras i ny 
räkning

111 000 601

131 900 954

Motivering till utdelningsförslag
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om vinst-
disposition innebärande att till aktieägarna utdela  
0,35 kr per aktie, motsvarande 20,9 Mkr för verksamhets-
året 2018. Utdelningen motsvarar 30 procent av årets 
resultat i moderbolaget. Styrelsens uppfattning är att den 
föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra 
sina framtida åtaganden, eller genomföra de investeringar 
som krävs för fortsatt expansion. Efter genomförd vinst-
utdelning uppgår moderbolagets och koncernens soliditet 
till 49 procent respektive 36 procent. Avstämningsdag 
för utdelning föreslås bli den 29 mars 2019 och utdelning 
beräknas vara aktieägarna tillhanda 3 april 2019.

Förslag till vinstdisposition 
(belopp i kronor)

Ny definition, se not 1
Den utnyttjade checkkrediten har tidigare redovisats netto mot Kassa och bank i koncernens balansräkning. Från och med 2018 redovisas checkkrediten bland Kortfris-
tiga skulder och motsvarande belopp som likvida medel i Kassa och bank, i så väl aktuell period som i jämförelseperioden 2017. Tidigare perioder har inte räknats om. 
Detta påverkar räkenskaperna med en ökad balansomslutning och således minskad soliditet. Koncernens kassaflödesanalys påverkas också genom att de likvida medel 
som tidigare nettoredovisats mot checkkrediten nu ingår för respektive period i Likvida medel vid periodens början likväl som i Likvida medel vid periodens slut.

1
2
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Koncernen

belopp i Tkr Aktiekapital Övrigt tillskju-
tet kapital

Annat eget 
kapital. inkl. 

årets resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt

Ingående balans 2017-01-01 1 168 48 382 7 999 1 157 58 707

Förvärv av minoritetsandelar genom nyemit-
terade aktier

18 31 593 -30 454 0 1 157

Förvärv av minoritetsandelar, tilläggsköpe-
skillning

0 0 -2 000 0 -2 000

Avgående minoritetsandelar genom ovan-
stånde två poster

0 0 0 -1 157 -1 157

Utdelning 0 0 -11 683 0 -11 683
Nyemission av och premier för teckningsop-
tioner

6 5 292 0 0 5 298

Årets resultat 0 0 48 757 0 48 757

Utgående balans 2017-12-31 1 192 85 267 12 619 0 99 079

Ingående balans 2018-01-01 1 192 85 267 12 619 0 99 079

Teckningsoptioner 0 844 0 0 844

Nyemission 2 1 455 0 0 1 457

Lämnad utdelning 0 0 -14 916 0 -14 916

Årets resultat 0 0 78 879 0 78 879

Utgående balans 2018-12-31 1 194 87 567 76 582 0 165 343

Moderbolaget

belopp i Tkr Aktiekapital Fond för 
utv. utgifter

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat Totalt

Ingående balans 2017-01-01 1 168 11 988 48 382 -27 802 32 551 66 287

Aktivering av utvecklingsutgifter 0 30 504 0 -30 504 0 0
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsutgifter

0 -2 872 0 2 872 0 0

Justering aktivering av utvecklingsutgifter 
för 2016

0 7 113 0 -7 113 0 0

Justering upplösning till följd av årets av-
skrivningar på utvecklingsutgifter för 2016

0 -2 603 0 2 603 0 0

Överföring resultat fg år 0 0 0 32 551 -32 551 0

Lämnad utdelning 0 0 0 -11 683 0 -11 683
Förvärv av minoritetsandelar genom nyemit-
terade aktier

18 0 31 593 0 0 31 611

Nyemission av och premier för tecknings-
optioner

6 0 5 292 0 0 5 298

Årets resultat 0 0 0 0 43 891 43 891

Utgående balans 2017-12-31 1 192 44 130 85 267 -39 077 43 891 135 403

Ingående balans 2018-01-01 1 192 44 130 85 267 -39 077 43 891 135 403

Aktivering av utvecklingsutgifter 0 28 984 0 -28 984 0 0
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsutgifter

0 -12 592 0 12 592 0 0

Överföring resultat fg år 0 0 0 43 891 -43 891 0

Lämnad utdelning 0 0 0 -14 916 0 -14 916

Nyemission 2 0 1 455 0 0 1 457

Teckningsoptioner 0 0 844 0 0 844

Årets resultat 0 0 0 0 70 829 70 829

Utgående balans 2018-12-31 1 194 60 522 87 567 -26 495 70 829 193 618

Förändring av eget kapital



45 Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2018  -  Org.nr 556469-6291

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01 
2017-12-31

Nettoomsättning 2 374 379 272 250

Aktiverat arbete för egen räkning 18 872 18 125

Övriga rörelseintäkter 8 309 9 049

401 561 299 424

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster 3 -62 296 -43 894

Övriga externa kostnader 4, 5 -61 959 -57 305

Personalkostnader 6 -150 473 -117 217

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

-24 729 -18 315

-299 458 -236 731

Rörelseresultat 102 104 62 693

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 19 11

Räntekostnader och liknande resultatposter -143 -13

-125 -3

Resultat efter finansiella poster 101 979 62 690

Skatt på årets resultat 7 -23 100 -13 933

ÅRETS RESULTAT 78 879 48 757

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 78 879 48 682

Innehav utan bestämmande inflytande 0 75
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  8 84 033 73 742

Licenser 9 238 428

84 270 74 169

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 5 649 6 670

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 11 0 224

Summa anläggningstillgångar 89 919 81 063

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 38 508 27 893

Kundfordringar factoring 47 951 23 208

Övriga fordringar 222 6 853

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 6 873 1 833

93 554 59 786

Kassa och bank

Kassa och bank 13,14 197 516 114 437

Redovisningsmedel 20 889 92 745

218 405 207 182

Summa omsättningstillgångar 311 959 266 968

SUMMA TILLGÅNGAR 401 878 348 032
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 194 1 192

Övrigt tillskjutet kapital 87 567 85 267

Annat eget kapital inklusive årets resultat 76 582 12 619

165 343 99 079

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 49 064 24 894

Leverantörsskulder 14 154 13 767

Aktuella skatteskulder 24 661 20 459

Redovisningsmedel 20 889 92 745

Övriga skulder 12 783 7 724

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 114 984 89 363

236 535 248 953

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 401 878 348 032
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i Tkr
 2018-01-01

2018-12-31
2017-01-01 
2017-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 101 979 62 690

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 729 18 315

Betald skatt -19 609 -2 940

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 107 099 78 066

Förändring av rörelsekapital

Förändringar av kortfristiga fordringar -33 767 -24 903

Förändring av kortfristiga skulder 32 001 38 678

Kassaflöde från den löpande verksamheten 105 333 91 840

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -33 078 -33 251

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -730 -6 051

Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 809 -39 302

Finansieringsverksamheten

Checkräkningskredit 24 170 9 112

Nyemission 1 457 4 679

Teckningsoptioner 844 620

Utbetald utdelning -14 916 -11 683

Förvärv av andelar utan bestämmande inflytande 0 -2 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 555 727

ÅRETS KASSAFLÖDE 83 079 53 266

Likvida medel vid årets början 114 437 61 172

Likvida medel vid årets slut 197 516 114 437
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01 
2017-12-31

Nettoomsättning 2 322 405 232 785

Aktiverat arbete för egen räkning 17 821 18 039

Övriga rörelseintäkter 1 969 2 290

342 195 253 114

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster 3 -40 999 -28 679

Övriga externa kostnader 4, 5 -56 577 -50 087

Personalkostnader 6 -125 067 -101 832

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

-21 718 -16 081

-244 360 -196 679

Rörelseresultat 97 834 56 436

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 19 11

Räntekostnader och liknande resultatposter -122 -11

-104 0

Resultat efter finansiella poster 97 731 56 436

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag -6 433 0

Skatt på årets resultat 7 -20 469 -12 545

ÅRETS RESULTAT 70 829 43 891
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 74 356 65 372

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 5 528 6 540

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 63 445 58 275

Summa anläggningstillgångar 143 330 130 186

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 37 956 27 332

Fordringar hos koncernföretag 17 1 796 884

Övriga fordringar 208 6 837

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 6 301 1 456

46 261 36 509

Kassa och bank 14 165 085 94 328

Summa omsättningstillgångar 211 346 130 836

SUMMA TILLGÅNGAR 354 676 261 023
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 194 1 192

Fond för utvecklingsutgifter 60 522 44 130

61 717 45 323

Fritt eget kapital

Överkursfond 87 567 85 267

Balanserat resultat 20 -26 495 -39 077

Årets resultat 70 829 43 891

131 901 90 081

193 618 135 403

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 11 761 11 268

Skulder till koncernföretag 5 885 0

Aktuella skatteskulder 21 582 20 091

Övriga skulder 11 383 10 399

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 110 447 83 862

161 058 125 619

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 354 676 261 023
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i Tkr
 2018-01-01

2018-12-31
2017-01-01 
2017-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 97 731 56 436

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 718 16 081

Betald skatt -19 479 -2 874

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 99 969 69 643

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -9 752 -17 024

Förändring av kortfristiga skulder 28 564 32 630

Kassaflöde från den löpande verksamheten 118 781 85 249

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -5 171 -2 050

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -28 984 -30 504

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -707 -5 924

Kassaflöde från investeringsverksamheten -34 861 -38 478

Finansieringsverksamheten

Nyemission 1 457 4 679

Teckningsoptioner 844 620

Utbetald utdelning -14 916 -11 683

Lämnade koncernbidrag -548 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 163 -6 385

ÅRETS KASSAFLÖDE 70 757 40 386

Likvida medel vid årets början 94 328 53 942

Likvida medel vid årets slut 165 085 94 328
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Fortnox AB (publ) 556469-6291

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3): 

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

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktive-
ringsmodellen. 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 anlägg-
ningstillgången och att använda eller sälja den.  

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

• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstill-
gången kommer att generera framtida ekonomiska 
fördelar.  

• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekono-
miska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 
och för att använda eller sälja den immateriella anlägg-
ningstillgången.  

• De utgifter som är hänförliga till den immateriella 
anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

Balanserade utvecklingsarbeten utgörs av egenupparbe-
tad utveckling. Anskaffningsvärdet för en egenupparbetad 
immateriell anläggningstillgång utgörs av ersättningar till 
anställda eller kostnader för inköpta konsulttimmar som 
uppkommit vid upparbetningen av tillgången. Egenuppar-
betade immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. 

Noter

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset 
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Avskrivningar - immateriella och materiella  
anläggningstillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period eftersom det återspeglar den förväntade förbrukning-
en av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivning-
en redovisas som kostnad i resultaträkningen. Hänsyn har 
tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfäl-
let i då rådande prisnivå.

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 återvin-
ningsvärde. 

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. 

Intäktsredovisning
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit el-
ler 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. 

Abonnemang periodiseras över avtalsperiodens längd, van-
ligen 3 alternativt 12 månader. Intäkter från övrig försäljning 
såsom exempelvis fakturaservice och utbildning intäktsförs i 
samband med leverans. 

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. 

Koncernredovisningen omfattar Moderbolaget samt dess 
dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka 
Moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande 
inflytande. 

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obe-
skattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernre-
dovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinci-
per med de som beskrivs och tillämpas av Moderbolaget. 

Innehav utan bestämmande inflytande 
Den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i 
koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument 
som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av 
Moderbolaget. 

Innehav utan bestämmande inflytande redovisas i koncer-
nens balansräkning som en särskild post inom koncernens 
egna kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen 
som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga 
tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande 
över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som 
delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter 
skatt redovisas separat som Innehav utan bestämmande 
inflytande. 

Förvärv och avyttring av minoritetens andel redovisas inom 
eget kapital. 

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner 
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras 
i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida 
inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. 

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimine-
rats i koncernresultaträkningen.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bok-
slutsdispositioner.

Kassa och bank
Den utnyttjade checkkrediten har tidigare redovisats netto 
mot Kassa och bank i koncernens balansräkning. Från och 
med 2018 redovisas checkkrediten bland Kortfristiga skulder 
och motsvarande belopp som likvida medel i Kassa och 
bank, i så väl aktuell period som i jämförelseperioden 2017. 
Tidigare perioder har inte räknats om. Detta påverkar räken-
skaperna med en ökad balansomslutning och således mins-
kad soliditet. Koncernens kassaflödesanalys påverkas också 
genom att de likvida medel som tidigare nettoredovisats mot 
checkkrediten nu ingår för respektive period i Likvida medel 
vid periodens början likväl som i Likvida medel vid periodens 
slut, samt som förändring av Checkräkningskredit under 
Finansieringsverksamheten.

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 år
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Fordringar, skulder och avsättningar
Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till 
anskaffningsvärde om annat ej anges. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-
sefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar 
och skulder nettoredovisas som finansiell post. 

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. Om 
tillämpligt redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida 
betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvär-
det. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats 
eller på annat sätt upphört. 

Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvs-
kostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffnings-
värdet när de uppkommer. 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som om-
sättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-
naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 
som ska återbetalas. 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på 
nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggnings-
tillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms 
vara bestående och prövas individuellt. 

Leasingavtal
Finansiell leasing är ett avtal enligt vilket de ekonomiska 
risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett 
objekt i allt väsentlig överförs från leasegivaren till leaseta-
garen. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella 
leasingavtal. 

Samtliga leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Skatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskaps-
år samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skat-
testats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker 
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respek-
tive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobe-
lopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats 
på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skat-
tesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anlägg-
ningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersätt-
ningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld 
då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut 
en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlit-
lig uppskattning av beloppet kan göras 
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Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Royaltyersättning från Briox 0 4 000 0 4 000

0 4 000 0 4 000

NOT 2 Exceptionella intäkter

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Kostnad för rättigheter till Fortnox löneprogram 0 4 161 0 4 161

Nedskrivning av egenupparbetade immateriella tillångar 2 420 4 157 2 420 4 157

2 420 8 318 2 420 8 318

NOT 3 Exceptionella kostnader

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättningstillväxt
Ökning eller minskning av nettoomsättning i förhållande till 
nettoomsättningen under samma period föregående år

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutning

Direktavkastning 
Utdelning i förhållande till börskurs vid balansdagen 

P/E-tal 
Börskurs vid balansdagen i förhållande till resultat per aktie

Andel utdelad vinst 
Utdelning i förhållande till årets resultat

Sysselsatt kapital 
Balansomslutning minus räntefria skulder 

Avkastning på sysselsatt kapital 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till  
genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital 
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 

Genomsnittligt eget kapital 
Genomsnittet av periodens ingående eget kapital och  
periodens utgående eget kapital

Genomsnittligt sysselsatt kapital 
Genomsnittet av periodens ingående sysselsatt kapital och 
periodens utgående sysselsatt kapital

Vinstmarginal 
Årets resultat i förhållande till nettoomsättning 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antalet aktier vid balansdagen

Medelantalet anställda 
Betalda närvarotimmar i förhållande till normal årsarbetstid

Pensioner

Företaget har avgiftsbestämda pensionsplaner och dessa 
finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag. 

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att 
betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. 

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de tjänster som 
ligger till grund för förpliktelsen.
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Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Revisionsbyrån KPMG

Revisionsuppdraget 908 584 620 449

Revisionsnära rådgivning 130 132 130 132

Övriga tjänster 375 155 375 155

1 412 871 1 125 736

Operationell 
leasing

Operationell 
leasing

Finansiell 
leasing

Finansiell 
leasing

Koncernen 2018 2017 2018 2017

Kostnadsförda leasingavgifter avseende leasingavtal

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara  
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

11 427 8 938 242 135

Ska betalas inom 1 år 12 586 9 447 240 246

Ska betalas inom 1-5 år 77 763 34 769 296 411 

Ska betalas senare än 5 år 108 506 33 134 0 0

Operationell 
leasing

Operationell 
leasing

Finansiell 
leasing

Finansiell 
leasing

Moderbolaget 2018 2017 2018 2017

Kostnadsförda leasingavgifter avseende leasingavtal

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara  
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

10 537 8 176 164 90

Ska betalas inom 1 år 11 678 8 530 161 168

Ska betalas inom 1-5 år 76 991 33 548 264 300

Ska betalas senare än 5 år 108 506 33 134 0 0

NOT 4 Arvode till revisorer

NOT 5 Leasingavgifter avseende operationell leasing och finansiell leasing

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 
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. 

Operationell leasing
Av koncernens operationella leasingavtal hänförs merparten till hyresavtal för de fastigheter där verksamheten bedrivs. Årets 
operationella leasing i koncernen uppgår till 11,4 Mkr (8,9), varav 10,5 Mkr (8,2) avser moderbolaget. 

Finansiell leasing
Av koncernens finansiella leasingavtal hänförs merparten till hyresavtal för leasingbilar. Årets finansiella leasing i koncernen 
uppgår till 0,2 Mkr (0,1), varav 0,2 Mkr (0,1) avser moderbolaget.
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Medelantalet anställda 2018 2017

Antal  
anställda

Varav män
Antal  

anställda
Varav män

Moderbolaget 190 58% 177 57%

Dotterbolagen 36 48% 26 55%

Koncernen totalt 226 57% 203 55%

Löner och andra ersättningar Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Styrelse, VD och ledande befattningshavare 14 472 12 733 11 894 11 612

Övriga anställda 88 697 67 561 73 804 58 804

103 169 80 294 85 699 70 417

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse, VD och ledande
befattningshavare

3 243 2 504 2 424 1 955

Pensionskostnader övriga anställda 6 722 4 840 5 247 4 376

Övriga sociala kostnader 33 580 25 618 27 573 22 457

43 545 32 962 35 244 28 788

NOT 6 Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och ledning i moderbolaget

2018
Grundlön/ 

Arvoden
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions- 
kostnader

Övriga  
ersättningar

 
Totalt

Andreas Kemi, styrelseordförande 363 0 0 0 0 363

Trond Dale, ledamot 196 0 0 0 0 196

Anna Frick, ledamot 200 0 0 0 0 200

Olof Hallrup, ledamot 0 0 0 0 0 0

Kerstin Sundberg, ledamot 217 0 0 0 0 217

Nils Carlsson, VD 2 245 1 179 74 822 0 4 319

Övriga ledande befattningshavare (7 personer) 5 492 1 927 3 1 602 0 9 024

8 711 3 106 77 2 424 0 14 318

2017
Grundlön/ 

Arvoden
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions- 
kostnader

Övriga  
ersättningar

 
Totalt

Torbjörn Gunnarsson , styrelsens ordförande* 358 0 0 0 0 358

Olof Hallrup, ledamot* 179 0 0 0 0 179

Magdalena Persson, ledamot* 179 0 0 0 0 179

Anna Frick, ledamot 179 0 0 0 0 179

Johan Berg, ledamot* 179 0 0 0 0 179

Nils Carlsson, VD 1 903 495 55 590 0 3 043

Övriga ledande befattningshavare (10st) 6 476 1 600 7 1 366 0 9 449

9 455 2 095 62 1 955 0 13 567

* Fakturerat från eget bolag

Det finns för närvarande inga avtal om avgångsvederlag för ledande befattningshavare.
Inga pensionsförpliktelser föreligger gentemot styrelsen.
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Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Skatt på årets resultat -23 100 -13 933 -20 469 -12 545

Redovisad skatt -23 100 -13 933 -20 469 -12 545

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 101 979 62 690 91 298 56 436

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%): -22 435 -13 796 -20 086 -12 416

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -667 -137 -386 -129

     Ej skattepliktiga intäkter 0 0 0 0

     Justering avseende skatter för förgånde år 2 0 2 0

Redovisad skatt -23 100 -13 933 -20 469 -12 545

Årets skattekostnad i % 22,7% 22,2% 22,4% 22,2%

NOT 7 Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 110 283 77 032 97 970 67 466

Årets anskaffningar 33 078 33 251 28 984 30 504

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 143 361 110 283 126 954 97 970

Ingående avskrivningar -32 384 -19 812 -28 441 -17 891

Årets avskrivningar -20 367 -12 572 -17 579 -10 550

Utgående ackumulerade avskrivningar -52 751 -32 384 -46 020 -28 441

Ingående nedskrivningar -4 157 0 -4 157 0

Årets nedskrivningar -2 420 -4 157 -2 420 -4 157

Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 578 -4 157 -6 578 -4 157

Utgående redovisat värde 84 033 73 742 74 356 65 372

NOT 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Könsfördelning bland ledande befattningshavare Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Andel kvinnor i styrelsen 21% 45% 40% 50%

Andel män i styrelsen 79% 55% 60% 50%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 44% 33% 43% 36%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 56% 67% 57% 64%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
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Koncernen

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 950 950

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 950 950

Ingående avskrivningar -523 -333

Årets avskrivningar -190 -190

Utgående ackumulerade avskrivningar -713 -523

Utgående balans 238 428

Koncernen

2018 2017

Belopp vid årets ingång 224 1 546

Under året återförda belopp -224 -1 322

Belopp vid årets utgång 0 224

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Förutbetalda hyreskostnader 947 914 708 690

Övriga förutbetalda kostnader 2 250 919 1 919 765

Upplupna intäkter 3 676 0 3 674 0

6 873 1 833 6 301 1 456

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 10 279 4 228 10 114 4 190

Årets anskaffningar 730 6 051 707 5 924

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 010 10 279 10 821 10 114

Ingående avskrivningar -3 609 -2 214 -3 574 -2 200

Årets avskrivningar -1 752 -1 395 -1 719 -1 374

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 361 -3 609 -5 293 -3 574

Utgående balans 5 649 6 670 5 528 6 540

NOT 9 Licenser

NOT 11 Uppskjuten skattefordran

NOT 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 10 Inventarier

Den uppskjutna skattefordran bestod av tidigare underskott i dotterbolaget Fortnox Finans AB.
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Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Upplupna löner 4 587 3 240 3 897 3 183

Upplupna semesterlöner 4 946 3 641 4 345 3 271

Upplupna sociala avgifter 1 732 1 342 1 529 1 209

Övriga upplupna kostnader 17 803 16 652 14 761 11 711

Förutbetalda licensintäkter 85 515 63 888 85 515 63 888

Övriga förutbetalda intäkter 400 600 400 600

114 984 89 363 110 447 83 862

NOT 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017 Kapital andel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Fortnox Finans AB 100% 100% 2 500 000 58 175

Fortnox Service AB* 100% 100% 50 000 50

Fortnox Försäkringar AB 100% 100% 50 000 50

58 275

NOT 16 Specifikation av andelar i  koncernföretag

2018 2017

Ställda säkerheter för checkräkningskredit i dotterbolaget Fortnox Finans AB

Företagsinteckning 18 000 15 000

Ställda säkerheter i moderbolaget för checkräkningskredit i dotterbolaget Fortnox Finans AB

Pantsatt bankkonto 0 15 000
Generell borgen 50 000 0

Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 14  Ställda säkerheter

Koncernen

2018 2017

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 50 000 30 000

Utnyttjad kredit uppgår till 49 064 24 894

NOT 13 Checkräkningskredit

Org.nr. Säte

Fortnox Finans AB 556949-9824 Växjö

Fortnox Service AB* 556995-3622 Växjö

Fortnox Försäkringar AB 559116-2564 Växjö

* Bolaget är vilande

2018

Fortnox Finans AB 100% 100% 2 500 000 58 175

Fortnox Service AB* 100% 100% 50 000 50

Fortnox Försäkringar AB 100% 100% 50 000 5 221

63 445
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Moderbolaget

2018 2017

Kundfordringar hos dotterbolag 1 796 884

1 796 884

NOT 17 Fordringar hos koncernföretag

NOT 20 Förslag till vinstdisposition

Vinstdisposition:
Fritt eget kapital i moderbolaget

Överkursfond och balanserat resultat 61 072

Årets resultat 70 829

Summa fritt eget kapital i moderbolaget 131 901

Styrelsen föreslår:
att till aktieägare utdela 0,35 kr per aktie 20 900

samt att återstående belopp balanseras i ny räkning 111 001

131 901

2018 2017

Antal aktier 59 715 293 59 620 293

Kvotvärde 0,02 0,02

NOT 19 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget

2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 3,6% 3,8%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 1,9% 1,7%

NOT 18 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
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NOT 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

NOT 22 Uppskattningar och bedömningar

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets 
slut.

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprin-
ciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattning-
ar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt 
då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är 
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra fak-
torer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade 
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet.

Nedan följer information om uppskattningar och antaganden 
som har den mest betydande effekten på redovisning och 
värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet 
från dessa kan avvika väsentligt. 

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella tillgångar 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
föreligger för immateriella tillgångar. Det återvinningsbara 
värdet för kassagenererande enheter har fastställts baserat 
på enheternas nyttjandevärde, som utgörs av nuvärdet av för-
väntade framtida kassaflöden. Beräkningarna av framtida kas-
saflöde grundar sig på en bedömning av förväntad tillväxttakt 
och marginalutveckling med utgångspunkt från affärsplan för 
nästa år, ledningens långsiktiga förväntningar på verksamhe-
ten samt den historiska utvecklingen. 

Tilläggsköpeskillingar samt avtalade framtida köpeskillingar 
Ledningen gör kontinuerliga uppföljningar av resultatutveck-
lingen i förvärvade enheter med utestående tilläggsköpeskil-
lingar samt avtalade framtida köpeskillingar och uppskattar 
framtida utfall. Bedömt utfall redovisas som skuld.
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Underskrifter

Växjö den 27 februari 2019

Andreas Kemi     Nils Carlsson 
Ordförande      Verkställande direktör

 

Anna Frick      Kerstin Sundberg

Olof Hallrup     Trond Dale   

 

REVISOR
Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 februari 2019.

KPMG AB
 

Mats Kåvik
Auktoriserad revisor  
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Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen

 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Fortnox AB (publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 40-64 i detta dokument. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och kon-
cernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och kon-
cernredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen 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 ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de 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 och kon-
cernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upp-
lyser, 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.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rap-
portering. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag, 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 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli-
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
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 felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 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 misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• 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 omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

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

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Fortnox Aktiebolag (publ), org.nr 556469-6291
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däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

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 identi-
fierat.
 

Rapport om andra krav enligt lagar och an-
dra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Fortnox AB (publ) för år 2018 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 verkstäl-
lande 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 moderbolaget och koncernen 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 ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.
 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande 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 och koncernens verksamhets-
art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning 
i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsför-
valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrol-
leras på ett betryggande sätt.
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 överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsred-
visningslagen 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.
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 gransknings-
åtgärder 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 fat-
tade 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 ytt-
rande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Växjö den 27 februari 2019 
 
KPMG AB 

 

 
Mats Kåvik, Auktoriserad revisor



68 Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2018  -  Org.nr 556469-6291

Fortnox AB (publ)
Box 427, 351 06 VÄXJÖ  |  Telefon: 0470-78 50 00  |  Fax: 0470-78 50 01

Organisationsnummer: 556469-6291
info@fortnox.se  |  fortnox.se

Facebook: www.fortnox.se/facebook
Twitter: twitter.com/fortnoxab

Youtube: www.youtube.com/fortnoxab

Auktoriserade revisorer: KPMG AB  |  Box 456  |  351 06 VÄXJÖ


