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2010 var ett fantastiskt år för Fortnox då flera avgörande milstolpar passerades. Först och främst uppnådde vi 
vårt viktiga delmål om fler än 20 000 kunder och omsättningstillväxten i den ordinarie verksamheten under 
2010 var hela 83 procent. Dessutom vände vi till lönsamhet och sedan andra kvartalet är kassaflödet från den 
löpande verksamheten positivt. 

Under 2010 omsatte vi 32,4 MSEK jämfört med 18,6 MSEK under 2009. Vår omsätt-
ning har ökat med i genomsnitt 82 procent per år under de senaste fem åren och 
vår tillväxttakt är nu högre än någonsin med ett par tusen nya användare varje 
månad. Vi har mer än 55 000 användare fördelat på lite drygt 20 000 kunder. 

FLER OCH FLER VÄLJER INTERNETBASERADE PROGRAM
Även fortsatt ser jag betydande tillväxtmöjligheter i flera dimensioner. Potentia-
len är stor med mer än 600 000 små och medelstora företag i Sverige. Dessutom 
pekar undersökning efter undersökning på att det finns en strukturell tillväxt i vår 
bransch och att små och medelstora företag i allt större uträckning vill arbeta med 
webbaserade affärssystem då fördelarna är uppenbara. 2010 uppskattades värdet 
på marknaden för affärssystem till små och medelstora bolag i Sverige till cirka 
600 MSEK, varav 60 MSEK avsåg internetbaserade program. Vår bedömning är 
att andelen internetbaserat kommer att öka till närmare en tredjedel under 2012 
motsvarande en omsättning på cirka 200 MSEK.

VIDAREUTVECKLAR VÅRT ERBJUDANDE 
Genom en konsekvent och uthållig satsning är vi idag den ledande leverantören av internetbaserade program i Sve-
rige med den bredaste produktportföljen. Parallellt med en ökad efterfrågan växer vår affär genom att vi kontinuerligt 
utökar vårt erbjudande till marknaden. Vi vidareutvecklar våra befintliga program, 
lanserar nya program och kompletterar vårt användarstöd. Under slutet av 2010 
lanserade vi ett nytt affärsområde för utbildningar. Genom att bredda vårt använ-
darstöd med utbildningar skapar vi inte bara fler intäktsmöjligheter, vi får också 
nöjdare kunder som behärskar sina program bättre. 

VD KOMMENTERAR

FORTSATTA TILLVÄXTMÖJLIGHETER I FLERA 
DIMENSIONER

55.000+ användare

20.000+ kunder

genomsnittlig årlig
tillväxt82%
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BREDDAR VÅR KUNDBAS 
Vi fortsätter att växa och bredda kundbasen, inte minst tack vare att våra befintliga kunder ofta rekommenderar oss till 
vänner och bekanta. Våra goda samarbeten med flera av Sveriges största redovisnings- och revisionsbyråer ger oss ock-
så många nya kunder. Vi ser dessutom att våra befintliga kunder i allt högre grad väljer att abonnera på allt fler program.

SKALBAR AFFÄRSMODELL
2010 blev också det år då vi vände till vinst. För 2010 gjorde vi en vinst före skatt på 5,3 MSEK. De rörliga kostnaderna 
för nya abonnemang är mycket låga och vi har inga tillverkningskostnader eller 
logistikkostnader i form av lager eller fysiska leveranser. Detta innebär att vi kan er-
bjuda mycket konkurrenskraftiga priser och samtidigt uppnå vinstmarginaler som 
ökar med omsättningen. Vi kan själva aktivt påverka resultatet genom strategiska 
beslut om t ex satsningar på produktutveckling eller marknadsföring för att snab-
bare bygga upp en stor kundstock eller befästa en ledande marknadsposition.

MARKNADSLEDANDE I SVERIGE
Sammantaget ser jag stora möjligheter för Fortnox framöver. Vi var först i Sverige med att erbjuda ett brett sortiment av 
internetbaserade program. Under sju års tid har vi byggt upp en mycket konkur-
renskraftig teknisk plattform som möjliggör full integration av samtliga program. 
Den ger oss också en fördel i vidareutveckling av nya och kompletterande 
program. Vi är marknadsledande i Sverige och har ett stort partnernätverk där vi 
bland annat samarbetar med åtta av de elva största revisionsbolagen. Det är några 
av våra styrkor som ger oss en stabil grund att växa ifrån. 

Jens Collskog
Verkställande direktör

Partner med 8 av de 11 
 största revisionsbyråerna

Marknadens mest kompletta
utbud med 11 program

Med 55 000 användare är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för 
mindre företag. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program, för bland annat 
redovisning, administration, säljstöd och e-handel. De internetbaserade tjänsterna gör att användarna 
kan komma åt programmen från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara 
inloggade samtidigt och arbeta på olika platser med olika språk. De slipper besväret med installation, 
uppdateringar och att ta backup. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift 
per användare och programmodul. Fortnox startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är 
upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

OM FORTNOX
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Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för företag, föreningar 
samt redovisnings- och revisionsbyråer. Affärsidén är att erbjuda ett brett sortiment av inter-
netbaserade program som är enkla att lära sig och att använda, men som ändå är kraftfulla 
och funktionsrika för att möta de flesta behov och önskemål.

AFFÄRSMODELL 
Fortnox har en tilltalande affärsmodell. Kunden betalar 
ingenting i startavgift för sina program, istället abonnerar 
man på program till en låg fast månadsavgift. Storleken på 
denna avgift beror dels på hur många program man väljer 
att abonnera på och dels hur många användare man vill 
ska ha tillgång till programmen. 

Abonnemangsmodellen innebär en långvarig relation 
mellan kunden och Fortnox där båda parter är vinnare. 
Kunden får en stor trygghet och kan budgetera sina IT-
kostnader med stor säkerhet. Fortnox får en regelbunden 

och förutsägbar intäkt med förutsägbara kostnader. Initi-
alkostnaden för en ny kund är stor relativt den månadser-
sättning som kunden betalar, men därefter ger kunden ett 
högt löpande bidrag. 

Varje kund står för en liten del av omsättningen och affärs-
modellen bygger på volym. Modellen är skalbar och de 
rörliga kostnaderna är mycket små, vilket gör att det finns 
potential att uppnå mycket hög lönsamhet per såld licens 
när kundvolymerna nått den nivå att de fasta kostnaderna 
är täckta. 

AFFÄRSMODELL

 Standardiserade internetbaserade affärssystem
 Abonnemang ger regelbundna intäkter 

  Förutsägbara intäkter
  Hög kundlojalitet

 Transaktionsbaserade tjänster
  Inga lager g enkel logistik och kundhantering
  Ingen risk för piratkopiering (inga cd-skivor)

 Vänder sig till mindre företag g volymmarknad
 Direktförsäljning via internet och byråpartners
 Låga rörliga kostnader

Skalbar affärsmodell

 Alla program är integrerade med varandra
 Ledning med stor erfarenhet av branschen
 Brett sortiment
 Menyer på elva språk
 Varje användare kan välja sitt språk
 Stort byråpartnernätverk
 Höga utvecklingskostnader g hinder för konkurrenter

Konkurrensfördelar

W
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SEDAN 2001
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Fortnox är verksam på marknaden för internetbaserade tjänster, eller så kallade molntjänster. 
Det innebär att ett företags IT-verksamhet läggs ut på internet. Programvarorna levereras 
som en tjänst istället för en installerad produkt. Därför kallas det också Software as a Service 
(Saas). Fortnox är specialiserade inom segmentet internetbaserade affärssystem.   

TRENDER OCH DRIVKRAFTER
Idag har nästan alla svenskar tillgång till internet (92 
procent enligt Boston Consulting Group, mars 2011). 
Effektivare bredbandsuppkopplingar leder i sin tur till att 
människor tillbringar allt mer tid uppkopplade på internet. 
Sverige är ett av de länder i världen där flest internetan-
vändare har tillgång till bredbandsuppkoppling. Enligt .SE 
(The Internet Infrastructure Foundation) uppgick andelen 
internetanvändare med bredbandsuppkoppling till 97 
procent. 

E-handeln ökar stadigt i Sverige. Enligt den senaste e-
barometern från Posten och Handelns Utredningsinstitut 
(HUI) handlar 43 procent av svenskarna på internet minst 
en gång i månaden, en ökning med sju procentenheter 
på ett år.

En avgörande faktor till den ökade efterfrågan på internet-
baserade program är att nästan alla svenska småföretag 
använder internet idag. En undersökning genomförd 
av Företagarna i slutet av 2010 visade att internet är en 
grundläggande förutsättning för affärerna för 96 procent 
av de tillfrågade företagen. Något som också lyfts fram i 
rapporten är hur e-lösningar gör att småföretagare kan 
lägga mindre tid på administration och i stället göra af-
färer. Internet minskar även stora och etablerade aktörers 
försprång gentemot mindre uppstickare. 

INTERNETBASERADE TJÄNSTER DEN 
STÖRSTA TEKNIKTRENDEN UNDER 2011
Enligt analysföretaget Gartners undersökning från slutet 
av 2010 är så kallade molntjänster den absolut viktigaste 
tekniktrenden under 2011. Analysbolaget Radar beräk-
nar att molntjänster omsatte cirka 3,9 miljarder kronor i 
Sverige under 2010. De prognostiserar även att tillväxten 
fortsatt kommer att vara mycket stark med 69 procents 
tillväxt fram till 2012 då molntjänster beräknas omsätta 
över 6,6 miljarder kronor i Sverige. 

EFTERFRÅGAN PÅ INTERNETBASERADE 
AFFÄRSSYSTEM
I takt med att man använder internet för fler och fler 
syften upptäcker allt fler fördelarna med att också sköta 
företagets eller föreningens administration via internet. 
Man vinner fördelar som exempelvis att man kan arbeta 
från vilken internetuppkopplad dator, handdator eller 
mobiltelefon som helst. Man kan, utan dubbelarbete, sam-
arbeta och dela program och information med vem som 
helst oavsett var i världen man befinner sig. Detta passar 
perfekt exempelvis för en företagare som vill ta hjälp av en 
redovisningsbyrå med redovisningen samtidigt som man 
kanske vill sköta kundfaktureringen eller annat själv. Det 
passar också perfekt för en utspridd säljorganisation som 
vill ha tillgång till samma kund- och prospektregister, eller 
för föreningen som vill att flera personer ska ha tillgång till 
redovisningen, mötesprotokoll, medlemsregister osv.

MARKNAD
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MARKNADEN FÖR INTERNETBASERADE 
AFFÄRSSYSTEM
Den totala marknaden i Sverige för affärssystem till små 
och medelstora företag uppgick till cirka 600 MSEK under 
2010 enligt analysföretaget Herbert Nathan & Co. Av detta 
var cirka 60 MSEK internetbaserade affärssystem. Under 
2010 har tillväxten inom segmentet internetbaserade 
affärssystem varit betydande och dess marknadsandel 
väntas fortsatt att öka. I maj 2010 genomförde Herbert 
Nathan & Co en oberoende analys av marknaden för af-
färssystem för små och medelstora företag där slutsatsen 
var att affärsmodellen med internetbaserade tjänster (eller 
så kallade molntjänster) inom några få år kommer bli helt 
dominerande för kundsegmentet små och medelstora 
organisationer. Enligt Fortnox egen bedömning bör 
marknaden för internetbaserade affärssystem för små och 
medelstora företag vara värd cirka 200 MSEK år 2012. Se 
figur nedan.

KUNDER
Den målgrupp som Fortnox vänder sig till är små och 
medelstora företag som inte ställer krav på specialanpass-
ningar av de administrativa programvarorna. Totalt sett 
handlar det om cirka 600 000 företag eller cirka 98 procent 
av alla företag i Sverige.

Den andra viktiga kundgruppen är revisions- och redovis-
ningsbyråer. Idag har Fortnox partneravtal med åtta av de 
elva största revisionsbyråerna i Sverige och med drygt 500 
mindre och medelstora revisions- och redovisningsbyråer. 
Totalt arbetar fler än 2 500 redovisningskonsulter och revi-
sorer i Sverige kontinuerligt med kunders administration i 
Fortnox program.  

Fortnox har över 20 000 kunder som tillsammans abonne-
rar på fler än 55 000 användarlicenser. 

Marknaden för internetbaserade affärs-
system  för små och medelstora företag i 
Sverige 

2008 2010 2012
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Bokföring

Fakturering

Order

................................89:-/mån

.............................89:-/mån

........................................49:-/mån

Anläggningsregister.............89:-/mån

Extra användare betalar 49:-/mån

Extra användare betalar 49:-/mån

Extra användare betalar 29:-/mån

Extra användare betalar 49:-/mån

Webbshop..............................89:-/mån
Extra användare betalar 49:-/mån

Lön

Tidredovisning

...........................................89:-/mån

.......................89:-/mån

..........................89:-/månCRM Säljstöd

Synk .........................................19:-/mån

Extra användare betalar 49:-/mån

Extra användare betalar 49:-/mån

Extra användare betalar 49:-/mån

Arkivplats................................89:-/mån
Extra användare betalar 49:-/mån

Fortnox har ett brett produkturval som är anpassat för små och medelstora företag. Fortnox 
erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program, för bland annat bokföring, 
fakturering, order, arkivering, CRM säljstöd, lön, tidredovisning, webbshop och anläggnings-
register.

Som användare av Fortnox loggar man enkelt in via sin 
vanliga webbläsare till sina program och sin information 
utan att behöva tänka på att installera program, uppgra-
dera eller ta säkerhetskopior av sin information. Man når 
således sina program från vilken internetansluten dator 
som helst.
Produkterna arbetar i samma databas och är fullständigt 
integrerade. Detta medför betydande fördelar som att 
kunddata är åtkomliga från flera program och inte behö-

ver uppdateras på mer än ett ställe. Andra fördelar är att 
kunden lätt lär sig en ny produkt från Fortnox genom ett 
intuitivt användargränssnitt och ett konsekvent utseende 
och struktur.
Flera användare kan samtidigt arbeta i samma program 
även om de fysiskt är på olika platser. Varje användare kan 
dessutom välja att arbeta på olika språk – för närvarande 
finns elva språk inlagda i programmen.

PRODUKTPORTFÖLJ

Fördelarna med Fortnox internetbaserade affärssystem

 Snabbt och enkelt att komma igång

 Alltid tillgång till senaste versionen

 Flexibilitet och frihet

 Kräver inga förkunskaper och inget underhåll

 Hög säkerhet

 Automatisk backup

 Fungerar med alla datorer och system 

 Låg månadsavgift och ingen startkostnad

 Inga dolda kostnader

 Klimatsmart  

 Ingen uppsägningstid

 Total kontroll via webben

 Lätt att arbeta tillsammans i samma system  

   
(ex företag och redovisningsbyrå)

FORTNOX PRODUKTERBJUDANDE
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Fortnox Aktiebolag (publ), 556469-6291

Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox Aktiebolag (publ) får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Fortnox startade sin nuvarande verksamhet 2003. Bolaget är nu 
Sveriges ledande leverantör av internetbaserade administrativa 
programvaror. Detta sätt att tillhandahålla tjänster via internet 
”Software as a Service” (SaaS) förväntas få en mycket starkt 
ökande efterfrågan under de närmaste åren.

Bolagets affärsidé är att erbjuda marknaden administrativa pro-
gram som bokföring, fakturering, CRM-säljstöd, lön, tidredovis-
ning och webbshop som nås via internet. Kunderna har tillgång 
till sina program med lagrade data från en internetuppkopplad 
dator, var de än befinner sig och under hela dygnet. För detta 
betalar de endast en låg månadsavgift. 

Kunderna är små och medelstora företag, föreningar och 
organisationer samt redovisnings- och revisionsbyråer, alltifrån 
enmansbyråer till stora internationellt verkande organisationer. 
Fortnox initialkostnad för en ny kund är hög men systemet 
med kvartals- eller årsavgifter ger återkommande och ständigt 
ackumulerande bidrag. 

Under 2010 har Fortnox AB avyttrat det helägda dotterbolaget 
Fortnox Sp.z.o.o. och det till 51% ägda bolaget Four Divided by 
Six AB till Fortnox International AB. Det vilande helägda bolaget 
Scandinavian PC Systems Ltd med säte i Storbritannien har 
avregistrerats. Avyttringarna innebär att Fortnox inte längre äger 
några dotterbolag.

Under 2010 har tillströmningen av nya kunder varit mycket god. 
Fler än 20 000 företag använder nu Fortnox program genom 55 
000 användarlicenser. Några av Sveriges större revisions- och 
redovisningsbyråer använder Fortnox program för många av 
sina kunders administration. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKEN-
SKAPSÅRET 

•	 Jens	Collskog	tillträdde	den	12	mars	2010	som	VD	för	
Fortnox. Han efterträdde Jan Älmeby, som övergått 
till VD för Fortnox International AB. Vid bolagsstäm-
man den 11 mars lämnade Jan Älmeby även Fortnox 
styrelse.

•	 Förhandlingar	om	villkoren	för	Fortnox	utlands-
etablering genom det fristående bolaget Fortnox 
International AB, slutfördes i mars 2010. Vid en extra 
bolagsstämma i Fortnox beslöts att den internationella 
expansionen skulle genomföras i ett juridiskt fristående 
bolag för att minska risken i Fortnox. Avtalet mellan 
Fortnox och Fortnox International AB innebär att Fort-
nox behåller rättigheterna till programvarorna och att 
Fortnox International AB betalar en startersättning samt 
en årlig royalty till Fortnox för att få använda program-
varorna och varumärket på utlandsmarknaderna.

•	 Fortnox	aktieägare	har	erbjudits	att	erhålla	en	viss	del	
av aktierna i Fortnox International AB utan vederlag, 
samt möjlighet att delta i en planerad nyemission i 
Fortnox International AB. På så sätt erbjuds Fortnox 
aktieägare möjlighet att medverka i Fortnox Internatio-
nal AB’s utlandssatsning, utan att äventyra utvecklingen 
i Fortnox.

•	 Fortnox	tecknar	samarbetsavtal	med	Baker	Tilly	AB,	ett	
nätverk av oberoende revisionsbyråer på ett 30-tal orter 
i Sverige.

•	 Fortnox	har	per	2010-12-31	cirka	55.000	sålda	använ-
darlicenser. Fortnox har fler än 20.000 kunder som i 
genomsnitt har knappt tre licenser var. 

FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2010 har kundtillströmningen varit mycket god och 
förväntas fortsätta under 2011. Fortnox har lyckats mycket väl 
med att ingå avtal med några av de större revisionsbyråerna 
och under 2011 kommer arbetet med att få fler revisions- och 
redovisningsbyråer som kunder att fortsätta.

Under 2011 fortsätter utvecklingen av nya funktioner till våra 
produkter samtidigt som produktsortimentet utvecklas vidare.

Årsredovisning
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FORSKNING OCH UTVECKLING 
Forskning och utveckling sker i Fortnox AB.  Under 2010 har 
fokus legat på fortsatt utveckling och förbättring av befint-
lig programvara samt nyutveckling av såväl kompletterande 
moduler i befintlig programvara som helt nya produkter som 
lanseras under 2011. Inriktningen under 2011 kommer att vara 
densamma som under 2010.

ÄGARFÖRHÅLLANDE
De tio största aktieägarna per 2010-12-31.

Namn Antal aktier Andel av  
kapital/ 

röster
Karlo Förvaltnings AB, Växjö 4 908 633 8,56 %
Nordea Life & Pensions /NLP 3 389 000 5,91 %
Banque Öhman S.A., Luxemburg 2 814 172 4,91 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 725 082 3,01 %
Klas-Åke Peder Bengtsson, Borås 1 361 000 2,37 %
Nordnet Pensionsförsäkringar, Bromma 1 292 593 2,25 %
Affärsutveckling Christer Nilsson AB, 1 204 194 2,10 %
Göran Westman, Växjö 1 154 615 2,01 %
Birger Bergström, Växjö 1 100 000 1,92 %
We enable business in Sweden AB, 
Bromma

1 076 666 1,88 %

Övriga aktieägare 37 300 395 65,08 %
Totalt 57 326 350 100,00 %

FLERÅRSÖVERSIKT 

tkr 2010 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning 28 693 18 559 7 859 3 551 2 049
Resultat efter finansnetto 5 279 -2 428 -10 704 -10 455 -4 696
Balansomslutning 30 109 29 180 21 788 13 569 7 911
Soliditet (%) 84 72 76 83 67
Medelantalet anställda 28 23 17 12 6

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV 
BALANSERAT RESULTAT
Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet (kronor):

balanserat resultat 19 988 742
årets vinst 4 343 817

24 332 559

behandlas så att i ny räkning överföres 24 332 559

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

belopp i kronor
 

Not
2010-01-01 
2010-12-31

2009-01-01 
2009-12-31

Nettoomsättning 28 692 821 18 559 283

Övriga rörelseintäkter 3 699 149 0

32 391 970 18 559 283

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -3 339 572 -2 794 789

Övriga externa kostnader 1 -8 434 195 -5 960 873

Personalkostnader 2 -15 839 301 -11 512 397

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3 -1 121 107 -685 929

-28 734 175 -20 953 988

Rörelseresultat 3 657 795 -2 394 705

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 4 1 745 126 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 42 655 107 063

Räntekostnader och liknande resultatposter -166 268 -140 576

1 621 513 -33 513

Resultat efter finansiella poster 5 279 308 -2 428 218

Resultat före skatt 5 279 308 -2 428 218

Skatt på årets resultat -935 491 623 764

ÅRETS RESULTAT 4 343 817 -1 804 454
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Balansräkning

belopp i kronor
 

Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 4 034 982 4 013 776

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 355 012 419 449

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 0 197 075

Uppskjuten skattefordran 8 9 908 604 10 844 095

Andra långfristiga fordringar 9 908 604 11 041 170

14 298 598 15 474 395

Summa anläggningstillgångar 14 298 598 15 474 395

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 775 655 2 460 002

Fordringar hos koncernföretag 0 1 839 687

Övriga fordringar 199 885 743 654

Förskott till leverantör 109 225 2 889 852

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 438 514 2 466 419

8 523 279 10 399 614

Kassa och bank 9 7 428 211 3 305 967

Summa omsättningstillgångar 15 951 490 13 705 581

SUMMA TILLGÅNGAR 30 250 088 29 179 976



FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING 201014 

Balansräkning

belopp i kronor
 

Not 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 146 527 1 093 896

Pågående nyemission 0 52 631

1 146 527 1 146 527

Fritt eget kapital

Överkursfond 44 041 129 44 041 129

Balanserad vinst eller förlust -24 052 387 -22 247 934

Årets resultat 4 343 817 -1 804 454

24 332 559 19 988 741

Summa eget kapital 25 479 086 21 135 268

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 233 156 100 366

Leverantörsskulder 1 139 794 2 150 847

Skulder till koncernföretag 0 1 841 173

Aktuella skatteskulder 0 2 668

Övriga skulder 1 270 339 2 006 739

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 127 713 1 942 915

Summa kortfristiga skulder 4 771 002 8 044 708

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 250 088 29 179 976

Ställda säkerheter 12 1 400 000 2 400 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys

belopp i kronor
 

Not
2010-01-01
2010-12-31

2009-01-01
2009-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 5 279 308 -2 428 218

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 -624 019 685 929

Betald skatt -143 690 -125 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 511 329 -1 867 393

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar 2 017 627 -2 706 986

Förändring av kortfristiga skulder -3 271 037 2 854 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 257 919 -1 720 377

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 14 -999 779 -1 983 599

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 15 -78 097 -239 353

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 942 201 21 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten 864 325 -2 201 624

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 6 361 018

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 6 361 018

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 122 244 2 439 017

Likvida medel vid årets början 16

Likvida medel vid årets början 3 305 967 866 950

Likvida medel vid årets slut 7 428 211 3 305 967



FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING 201016 

Fortnox AB (publ) 556469-6291

Tilläggsupplysningar
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med till-
lämpande av Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från 
dess akutgrupp.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp 
varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsätt-
ningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

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

Byte av redovisningsprincip
Principen för redovisning av intäkter förändrades under räkenskapsår 2009 
såtillvida att licensintäkter tidigare intäktsfördes i samband med fakture-
ringen medan avtalsbunden licensintäkt numera intäktsförs i enlighet med 
avtalets innebörd och tidslängd, vilket överensstämmer med Redovisnings-
rådets rekommendation 11. 

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att 
få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (faktu-
rabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. 
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Skatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och 
förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp 
och görs enligt de skattregler och skattesatser som är beslutade eller som 
är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sam-
manhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga 
temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässi-
ga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran 
avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i 
den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.

Noter
 NOT 1 ARVODE TILL REVISORER 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens och verkställande direktörens 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. Allt 
annat är övriga uppdrag.

belopp i kronor 2010 2009

Andersson & Co
Revisionsuppdrag 88 750 74 450

Övriga uppdrag 5 290 1 523

94 040 75 973

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 25 000 28 150

Övriga uppdrag 5 922 25 967

30 922 54 117

 NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2010 2009

Medelantalet anställda
Kvinnor 13 10

Män 15 13

28 23

belopp i kronor 2010 2009

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 886 548 677 311

Övriga anställda 9 970 073 7 348 228

10 856 621 8 025 539

belopp i kronor 2010 2009

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör

153 208 116 904

Pensionskostnader för övriga anställda 759 901 495 923

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 3 381 813 2 440 357

4 294 922 3 053 184

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader

15 151 543 11 078 723

belopp i kronor 2010 2009

Löner och andra ersättningar till styrelse och verkställande direktör
Jens Collskog, verkställande direktör 886 548 677 311

Christer Nilsson, ordförande 0 0

Jan Pyrell, ledamot 0 0

Donald Sällqvist, ledamot 0 0

Jan Älmeby, verkställande direktör 
samt ledamot

0 0

886 548 677 311

belopp i kronor 2010 2009

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Jens Collskog, suppleant 153 208 116 904

Christer Nilsson, ordförande 0 0

Jan Pyrell, ledamot 0 0

Donald Sällqvist, ledamot 0 0

Jan Älmeby, verkställande direktör samt 
ledamot

0 0

153 208 116 904

2010 2009
Upplysning om sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 1,49 % 4,97 %

Andel sjukfrånvaro med sammanhängande 
tid över 60 dagar

0,00 % 19,65 %
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 NOT 3 AVSKRIVNINGAR 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent 
tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 20 %

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 20 % 

 NOT 4 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH
FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILL-
GÅNGAR

2010 2009
Försäljning aktier dotterbolag Fortnox Sp. 
z.o.o.

764 343 0

Försäljning aktier dotterbolag Four Divided 
by Six AB

992 893 0

Försäljning aktier Scandinavian PC Systems 
Ltd

-12 110 0

1 745 126 0

 NOT 5 BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
UTVECKLINGSARBETEN

KONCERNEN
belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 434 404 3 450 805

Inköp 999 779 1 983 599

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 434 183 5 434 404

Ingående avskrivningar -1 420 628 -855 589

Årets avskrivningar -978 573 -565 039

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 399 201 -1 420 628

Utgående redovisat värde 4 034 982 4 013 776

 NOT 6 INVENTARIER

belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden 978 352 738 999

Inköp 78 097 239 353

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 056 449 978 352

Ingående avskrivningar -558 903 -438 013

Årets avskrivningar -142 534 -120 890

Utgående ackumulerade avskrivningar 701 437 -558 903

Utgående redovisat värde 355 012 419 449

 NOT 7 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden 197 075 197 075

Försäljning dotterbolag Four Divided by Six AB -61 200 0

Försäljning dotterbolag Fortnox Sp.z.o.o. -123 765 0

Försäljning aktier Scandinavian PC Systems -12 110 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 197 075

Utgående redovisat värde 0 197 075

 NOT 8 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31
Uppskjuten skattefordran 9 908 604 10 844 095

9 908 604 10 844 095

Uppskjuten skattefordran innefattar utöver den uppskjutna skatten på årets 
och tidigare års resultat även skatteeffekten av poster som redovisats mot 
eget kapital med 1 827 742 kr.

Styrelsens bedömning är att det fulla värdet av bolagets skattemässiga under-
skott kommer att kunna utnyttjas.

 NOT 9 CHECKRÄKNINGSKREDIT

KONCERNEN
belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit 
uppgår till

400 000 400 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

 NOT 10 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Antal aktier: 57 326 350

belopp i kronor
Aktiekapital Ej registrerat  

aktiekapital
Överkurs-fond Balanserat 

resulat
Årets Resultat

Belopp vid årets ingång 1 093 896 52 631 44 041 129 -22 247 934 -1 804 454

Nyemission 52 631 -52 631

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -1 804 454 1 804 454

Årets resultat 4 343 817

Belopp vid årets utgång 1 146 527 0 44 041 129 -24 052 387 4 343 817
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 NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31
Upplupna personalkostnader 1 516 664 1 222 968

Övriga upplupna kostnader 611 049 719 946

2 127 713 1 942 914

 NOT 12 STÄLLDA SÄKERHETER

KONCERNEN
belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31
För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar 1 400 000 2 400 000

 NOT 13 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR 
I KASSAFLÖDET 

belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31
Avskrivningar 1 121 107 685 929

Vinst vid försäljning av finansiella anläggnings-
tillgångar

-1 757 236 0

Förlust vid försäljning av finansiella anlägg-
ningstillgångar

12 110 0

-624 019 685 929

 NOT 14 INVESTERINGAR I IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förändring av posten i balansräkningen -21 206 -1 418 560

Årets avskrivningar enligt plan -978 573 -565 039

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -999 779 - 1 983 599

 NOT 15 INVESTERINGAR I MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förändring av posten i balansräkningen 64 437 -118 463

Årets avskrivningar enligt plan -142 534 -120 890

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -78 097 -239 353

 NOT 16 LIKVIDA MEDEL

belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31
Likvida medel

Kassa och bank 7 428 211 3 305 967

7 428 211 3 305 967

Betalda räntor

Under perioden betald ränta 166 268 140 576

Under perioden erhållen ränta 42 655 107 063

Växjö den 28 mars 2011

Christer Nilsson Jens Collskog 
Ordförande Verkställande direktör
 
 

 
Jan Pyrell  Donald Sällqvist

 

REVISORSPÅTECKNING

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2011. 

Roger Bringhed  Rickard Löf

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Fortnox Aktiebolag (publ)
Org.nr 556469-6291

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Fortnox 
Aktiebolag (publ) för räkenskapsåret 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räken-
skapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandling-
arna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämp-
ning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när 
de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även gran-
skat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Växjö den 28 mars 2011

Roger Bringhed  Rickard Löf
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Adresser

Fortnox AB (publ)
Postadress: Box 427, 351 06 Växjö

Besöksadress: Framtidsvägen 10 A

Telefon: 0470-78 50 00

Telefax: 0470-78 50 01

E-post: info@fortnox.se

Hemsida: www.fortnox.se

Organisationsnummer: 556469-6291

Auktoriserade revisorer:
Revisionsbyrån Andersson & co i Växjö AB
Roger Bringhed

Nygatan 19B, 352 31 Växjö

Telefon: 0470-72 30 00

Telefax: 0470-72 30 29

Ernst & Young AB
Rickard Löf

Box 512, 351 06 Växjö

Telefon: 0470-75 58 00

Telefax: 0470-75 58 49
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Fortnox AB (publ)
 
Box 427, 351 06 Växjö
Telefon: 0470-78 50 00
Telefax: 0470-78 50 01
E-post: info@fortnox.se
Hemsida: www.fortnox.se
Organisationsnummer: 556469-6291
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