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Fortnox i korthet

2019 2018

NETTOOMSÄTTNING, MKR 
Nettoomsättningen för koncernen ökade med  
42,1 procent till 532,1 Mkr (374,4)

532,1 374,4

RÖRELSERESULTAT, MKR
Rörelseresultatet uppgick till 172,2 Mkr (102,1)

172,2 102,1

RÖRELSEMARGINAL, PROCENT
Rörelsemarginalen uppgick till 32,4 procent (27,3)

32,4 27,3

RESULTAT EFTER SKATT, MKR
Resultatet efter skatt uppgick till 134,9 Mkr (78,9)

134,9 78,9

RESULTAT PER AKTIE, KR
Resultat per aktie uppgick till 2,26 SEK (1,32)

2,26 1,32

ANTAL KUNDER
Antal kunder ökade till 313 000 (257 000)

313 000 257 000

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. Via dotterbo-
laget Fortnox Finans erbjuds finansieringstjänster. Fortnox erbjuder också försäkrings-
tjänster via dotterbolaget Fortnox Försäkringar. 

Kunderna kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten enhet 
som helst. Flera användare kan också vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela in-
formation. En stor fördel är att de slipper besväret med installation, uppdateringar och 
säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månadsavgift 
per användare och programmodul. Fortnox grundades 2001 och har över 300 anställda 
inom koncernen med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME.  
För ytterligare information se www.fortnox.se
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Viktiga händelser 

2019
Januari:
Den landsomfattande Pop Up-turnén påbörjas, ett 
event med inspirationsföreläsningar och support 
för både befintliga och blivande kunder. 

Februari
Fortnox inleder samarbetsprojekt med Skattever-
ket. I projektet ska man undersöka möjligheten 
för företag att hämta, och på sikt även lämna, vissa 
skatteuppgifter direkt i sin ekonomiplattform.

April: 
I april lanseras Fortnox första paketerbjudande för 
småföretagare; Fortnox Start, Fortnox Flex och 
Fortnox Total. Paketen ska göra det enklare för 
blivande kunder att hitta rätt produktkombination 
för deras behov.

Juni:
Fortnox inleder samarbete med UngDrive, en 
organisation som hjälper ungdomar mellan 15 och 
18 år att starta företag under sommaren. 

Under kvartalet lanseras möjligheten att teckna 
motorförsäkring digitalt, i pilotskala. Erbjudandet 
omfattar personbil och lätt lastbil. 

September:
Lansering av modulen Lön Personlig i Fortnox 
App. 

Kommunikationsverktyget för samarbete mellan 
småföretagen och deras redovisningsbyrå släpps i 
programmet Digital byrå.

Oktober: 
Finansinspektionen lämnar besked om att Fortnox 
ansökan om betalningsförmedling har beviljats. 
Det innebär att bolaget kommer att kunna erbjuda 
sina kunder att sköta vissa betalningar direkt i 
plattformen.

Milstolpen 300 000 kunder passeras.

Fortnox utses till Gasellföretag 2019 av Dagens 
Industri och Superföretag 2019 av Veckans Affä-
rer. 

November:
Pilotlansering av möjligheten att teckna vård-
försäkring digitalt med nya Fortnox Hälsa, ett 
samarbete med Trygg Hansa. 

December:
Bankintegrationen mot Swedbank kommer igång, 
vilket innebär att Fortnox nu har integration på 
plats med alla storbanker i Sverige.  

Fortnox styrelse meddelar att de utsett Tommy 
Eklund till ny vd för Fortnox AB. 
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För Fortnox var 2019 ett händelserikt år. Bolaget 
lämnade in ansökan till Finansinspektionen om att 
få bli betalningsförmedlare i juni, och fick denna 
beviljad i oktober. Man påbörjade ett viktigt sam-
arbetsprojekt med Skatteverket med målsättning 
att förenkla myndighetskontakten för småföretag, 
och vi har nu integrationer mot alla storbankerna. 
Flera nyheter inom försäkringsområdet har släppts 
under året, bland annat möjlighet att teckna 
vårdförsäkring digitalt. Andra produktnyheter var 
lanseringen av modulen Lön Personlig i Fortnox 
App, och det inbyggda kommunikationsverktyget 
för småföretagen och deras redovisningsbyrå i 
Digital byrå. 

I oktober passerade bolaget milstolpen 300 000 
kunder, och befäste därmed positionen som 
marknadsledande inom molnbaserad ekonomi
administration.

I prismat av utvecklingen
Bolagets starka resultat har flera orsaker.  
Dels handlar det om en marknad som mognar allt 
mer; småföretag och redovisningsbyråer som ser 
värdet av de nya, digitaliserade arbetssätten med  
effektivisering och möjliggörande av nya affärs
modeller. Detta är en del i en större samhälls
utveckling, där digitalisering och automatisering 
är en av vår tids megatrender. Sverige ligger i 
framkant på digitaliseringen, och har goda för-

Medarbetarna bygger 
framgången

VD-KOMMENTAR utsättningar att fortsätta så. Men utvecklingen är 
inte ett självspelande piano; den kräver både vilja 
och förmåga till fortsatta investeringar. Mycket 
av digitaliseringen idag är genomförd nästan hela 
vägen – men inte till 100 procent. De sista delarna 
som saknas innebär att man inte får ut den stora 
effekten, trots att investeringen är gjord.  
Utmaningen ligger i att fortsätta och ta de steg 
som leder hela vägen. 

Fortnox finns i prismat av denna utveckling.  
Kunderna har fått upp ögonen för att värdet av de 
digitala kärntjänsterna ökar när de kopplar sam-
man dessa med fler tjänster. I det sammanhanget 
är det också glädjande att våra integrationspart-
ners; andra systemleverantörer som bygger mot 
vårt öppna API, ökar. Vi har nu nära 400 integra-
tionspartners, som bidrar till att våra kunder kan 
hitta lösningar anpassade för deras verksamhet. 

Samarbetet med kunderna ger konkur-
rensfördel
Det är dock en konkurrensutsatt marknad, och 
Fortnox är långt ifrån ensamma om att leverera 
digitala och automatiserade produkter. Fortnox 
erbjudande står sig väl i den konkurrensen, och 
det beror på ett nära och gott samarbete med 
såväl kunder som partners. Bolaget har fortsatt att 
utveckla processen med återkoppling till utveck-
lingsverksamheten, där kundernas synpunkter och 
behov förs in i produktutvecklingen från support-
medarbetare. 

Vårt långsiktiga och goda samarbete med landets 
redovisningsbyråer bidrar också med värdefull 
återkoppling. Bolaget har också ökat sin satsning 
på datadrivenhet under året. Genom datadriv-
na insikter och med största respekt för kundens 
integritet kan vi förstå och agera på aggregerad 
data om kundernas behov och utmaningar. Så sä-
kerställer vi från olika perspektiv att utvecklingen 
utgår från kundens faktiska behov.

Medarbetarna bygger framgången
Det jag framförallt vill lyfta fram är dock med-
arbetarna på bolaget. Jag är imponerad av alla 
talangfulla och engagerade människor på Fortnox. 

Det är genom dem vi förtjänar kundernas för-
troende; det är medarbetarnas engagemang och 
kompetens som skapar så många nöjda kunder. 
Kunderna upplever detta i varje möte med oss; när 
de tar del av nya värdefulla produkter och tjänster, 
när de behöver hjälp och stöd, när de står i vägskäl 
och behöver välja. Denna faktor är svår att mäta 
på kort sikt, men vårt finansiella resultat och det 
höga Nöjd Medarbetar Index (NMI) bolaget har 
är en kombination som ger en tydlig indikation.

Mot ett enklare 2020
Med de investeringar på plats som gjorts under 
året har Fortnox goda förutsättningar att ta vara på 
nya möjligheter under 2020. Vi kommer fortsätta 
att öka investeringarna i teknikutvecklingen med 
fokus på ökad automatisering. Vi har god kontakt 
med våra kunder och partners, och känner deras 
behov och förutsättningar väl. Eftersom bolagets 
kunder finns i princip i alla branscher, har vi också 
goda förutsättningar att fortsätta vår positiva ut-
veckling även om den svenska ekonomin nu visar 
tecken på inbromsning.

Enligt min bedömning är Fortnox ett av de bolag 
som ligger nära att ta de sista stegen i den digita-
la utveckling jag beskriver ovan, och stor del av 
detta kommer att göras under kommande år.  
Då kommer den riktigt stora effekten av att vara 
kund till Fortnox; med en enklare, mer automati-
serad vardag.

Det är ett enklare 2020 vi blickar fram emot.

Vänligen
Tommy Eklund, vd Fortnox
 

Det är med glädje jag presenterar detta resultat för första gången i kapacitet av vd för 
Fortnox. 2019 var ett starkt år för Fortnox. Både omsättning och rörelseresultat har ut-
vecklats mycket positivt, och kundtillväxten har varit fortsatt god. Fortnox verksamhet 
är stabil, med ett fantastiskt erbjudande som svarar mot våra kunders behov. 
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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 etablera-
de 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 
Fortnox strategi kan sammanfattas med att samla 
lösningar för det tjänste och kompetensbehov 
som kunderna har för sitt företagande. Detta inne-
bär att Fortnox fokuserar på följande strategiska 
vägval:

• Skapa så bra förutsättningar som möjligt för 
redovisningsbyråerna att stötta småföretagen

• Kontinuerligt lansera nya användarvänliga och 
värdeskapande produkter 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 

• Erbjuda kundstöd och support med hög till-
gänglighet 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.

• Genom en öppen miljö kunna erbjuda inte-
grationer och leverera tjänster tillsammans med 
andra systemleverantörspartners

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 använ-
darlicens tillkommer en summa per program och 
användare. 

Kunderna kan välja faktureringsperiod, tre eller 
tolv månader och kan när som helst avsluta abon-
nemangen eller minska antalet användarlicenser. 

Prismodellen innebär att kunden kan budgetera 
sina ITkostnader med stor säkerhet. Kunden 
slipper 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 ITsystem. 

Affärsidé, mål och 
strategi

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  
eller månadsavgift. Priserna på de olika plustjäns-
terna är desamma oavsett volym av transaktioner. 
Ett exempel är efaktura 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 nära 400 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. Kunderna går in på en låg, fast 
månadskostnad och kan sedan effektivisera genom 
att köpa till tjänster i takt med att deras behov 
ändras, vilket gör prismodellen homogen med de 
effekter kunden får. Det bidrar också till att bygga 
upp en hög kundlojalitet. 
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Baserat på SCBs Företagsdatabas och egen analys 
uppskattar Fortnox att marknaden uppgår till nära 
800 000 företag. Fortnox produkter passar för alla 
typer av branscher och kunder, och företagets 
kundstock är också i princip ett tvärsnitt av företa-
garSverige. Förutom redovisningsbranschen, där 
byråerna både är kunder och samarbetspartners, 
finns kunder inom såväl bygg och anläggnings-
branschen som tjänstesektorn. Det finns också ett 
brett samarbete med nästan 400 systemleverantö-
rer av bransch och behovsspecifika system som 
integrerats med Fortnox. Detta gör att kunderna 
får tillgång till lösningar anpassade till deras verk-
samhet. 

Under 2019 har Fortnox fortsatt tagit en aktiv roll 
i att utveckla samarbeten med myndigheter och 
banker för att skapa kopplingar som ytterligare 
förenklar företagandet. 

En viktig framgångsfaktor är Fortnox långsiktiga 
samarbete med redovisnings och revisionsby-
råer. Fortnox har samarbetsavtal med landets alla 
stora redovisningsbyråer och har under 2019 sett 
ett tydligt ökat intresse från mellanstora redovis-

ningsbyråer, där allt fler valt att digitalisera sig och 
sina kunder med hjälp av Fortnox. Det är också i 
detta segment som flera samgåenden skett under 
året, vilket bekräftar att redovisningsbranschen är 
under konsolidering.

Den i särklass viktigaste trenden som påverkar 
Fortnox marknad är digitalisering och automatise-
ring. Siffror från SCB visar till exempel att andelen 
svenska företag som köpte molntjänster ökade 
mellan 2016 och 2018, men att de mindre företa-
gen fortfarande släpar efter. Det finns alltså fortsatt 
stor potential på marknaden. 

Fortnox verkar dock på en konkurrensutsatt 
marknad. Under året har utvecklingen mot nya 
satsningar på marknaden fortsatt, med nya aktörer 
och affärsmodeller som samlas för att utmana eta-
blerade aktörer som banker och försäkringsbolag. 

Fortnox har under året satsat på att utveckla högre 
synbarhet och engagemang i relevanta målgrup-
per. Under 2020 kommer dessa satsningar att fort-
sätta med målsättningen att fler företag upptäcker 
fördelarna med Fortnox. 

Fortnox är marknadsledande bland molnbaserade ekonomisystem och har ett väl 
positionerat varumärke. Företagets huvudsakliga marknad utgörs av småföretag, dess 
anställda och redovisningsbyråer i Sverige. Fortnox vänder sig också till föreningar och 
skolor. 

Fortnox Marknad
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Tillsammans med Fortnox basutbud erbjuds kun-
derna således långtgående digitala värden. 

Den generella inriktningen är att leverera platt-
formsoberoende produkter och tjänster med hög 
grad av automatisering. Genom att bättre förstå 
kundens vardag och beteende i olika situationer 

får verksamheten kontinuerligt nya insikter om 
vilka problem denna står inför. Insikterna används 
i utvecklingen av funktionalitet och upplevelse. Så 
byggs ett kretslopp med kundens behov i cen-
trum. Ambitionen är att kunna hjälpa kunden i 
varje skede av företagandet.

Fortnox erbjuder ett öppet ekonomisystem som hjälper hundratusentals svenska små-
företagare och redovisningsbyråer att skapa en enklare vardag. Produktutbudet täcker 
breda behov som fakturering, bokföring, lönehantering och administration av kvitto och 
resor, men har också mer nischade lösningar som lagerhantering. Bolaget erbjuder 
även finansiella tjänster och försäkringar, och samarbetar dessutom med ett stort antal 
externa systemleverantörer med mer specifika lösningar. 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Ett enklare företagande

Fortnox Bokföring och Fakturering fortsätter att 
vara de mest använda programmen, eftersom det 
är de som ligger till grund för en enklare bokfö-
ring och administrativ vardag. Fortnox fortsätter 
att lägga resurser på att kontinuerligt förbättra 
dessa produkter, och göra dem allt mer effektiva 
och driftsäkra. Extra fokus har under året lagts på 
att förbättra kundupplevelsen, bland annat har för-
sta sidan i inloggat läge, “Lobbyn”, fått ett bättre 
gränssnitt och kunderna kan nu snabbt se hur det 
går för deras företag genom olika grafer. 

Fortnox gjorde det även enklare för kunden att se 
om dennas bankkoppling är aktiv, och i slutet av 
året blev kopplingen mot Swedbank och Spar
bankerna klar. Det innebär att Fortnox nu har 
integration på plats gentemot alla storbanker i 
Sverige. 

För de kunder som jobbar med flera valutor finns 
nu automatisk hämtningar av valutakurser från 
Riksbanken; ytterligare en funktion som gör det 
administrativa jobbet lite enklare för företagare. 

Ett annat frekvent använt program är Fortnox 
Lön. Fortnox har under året presenterat flera 
nyheter för detta, som ett nytt och förbättrat 
kalendarium, automatisk hantering vid frånvaro-
registrering och en enklare instegsprocess för den 
som vill börja använda programmet. 
Även programmen Fortnox Lager och Fortnox 
Tid kom med nya funktioner som fått mycket 
uppskattning av kunderna. Fortnox Lager utöka-
des med en ny licens, Lager plus, som innehåller 

en inköpsfunktion där kunden kan se genom-
förda inköpsorder och skapa nya för att skicka 
till leverantörer, samt funktionen Inkommande 
gods som tillåter kunden att ankomstregistrera sitt 
inkommande gods. I Fortnox Tid kan kunden nu 
enkelt registrera material, milersättning och olika 
typer av utlägg. Dessutom släpptes i slutet av året 
en koppling mellan Fortnox Tid och Lön vilket 
kommer att förenkla kundernas vardag ytterligare. 

Fokus på automatisering och mobilitet
Bolagets övergripande fokus under året har varit 
utveckling inom automatisering, och att däri-
genom förbättra och förenkla varje steg inom 
företagens ekonomiska administration. 

Utöver detta har man kontinuerligt fortsatt ut-
veckla appen. Fortnox har tydliga indikationer på 
att appen blir en allt viktigare pusselbit i småfö-
retagarens vardagspussel. Behovet av att enkelt 
kunna få överblick och att smidigt kunna bokföra 
där man befinner sig ökar stadigt. 

I denna utveckling står Fortnox väl rustade inför 
framtiden. 

Fortnox har under året fortsatt utveckla produkter och tjänster som ger ett tydligt värde 
till de mindre företagen i Sverige. Bolagets strävan är att genom stark leverans leva upp 
till kundlöftet; att vara småföretagens bästa vän. 

Stark leverans till  
Sveriges småföretag ger 
tydligt kundvärde

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

AI är förkortningen av Artificiell Intelligens som betyder att 

datorn gör kunskapskrävande uppgifter. AI är de tekniska pro-

cesser som styr din robotgräsklippare, så att den klipper så som 

du vill. AI talar om för din högtalare hur den ska förstå att ett 

visst ord, som “Eminem” eller “Beethoven", ska leda till att den 

ska starta uppspelning av denna artist.  Man skulle också kun-

na säga “konstgjord intelligens”. Grundtanken med AI är att 

maskinen kan lära sig att tolka uppgifter, “data”, som i en viss 

mängd bildar ett mönster. Ju mer data, desto smartare blir AIn. 

Begränsningen är de mönster som är inbyggda i AIn; dess kod-

ning. Och kodningen görs av människor. Ju vassare kodning, 

desto smartare AI. Människa och maskin måste alltså samarbe-

ta för att resultatet ska bli riktigt bra. 

AI - på ren svenska
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Fortnox har från början lagt stor vikt vid att ta 
vara på redovisningsbyråernas synpunkter och 
önskemål, och det har varit en framgångsrik väg 
för bägge parter. Att denna samverkan fortsätter 
att fungera och utvecklas är det gångna året ett 
tydligt tecken på, då kundtillströmningen har varit 
fortsatt stark. Att mer än hälften av branschen 
inser vikten av att jobba molnbaserat visar att 
branschen börjat göra en rejäl förflyttning inom 
digitaliseringen. De byråer som väljer Fortnox 
kommer från alla segment, och de som har valt 
Fortnox tenderar att stanna. 

Ökad effektivitet och kontroll för  
redovisningsbyrån
Den viktigaste produkten för redovisnings-
branschen är Fortnox Byråpartner. Den som 
väljer att vara Byråpartner får, för en låg månatlig 
kostnad, licenser i ett antal program som de kan 
använda gentemot sina kunder. Under året upp-
graderade Fortnox sitt Byråpartnererbjudande 
så att Digital byrå, hjärtat i samarbetsplattformen 
som ger kontroll på kunder och uppdrag, och 
Fortnox Lön ingår. Erbjudandet är anpassat för att 
byrån ska få en ökad effektivitet och kontroll. 

En viktig nyhet var den nya meddelandefunktio-
nen i Digital byrå som lanserades i slutet av året. 
Genom meddelandefunktionen kan en konsult 
till exempel påminna sin klient om att skicka in 
dokument eller fråga om en specifik verifikation. 
Allt sparas i systemet med enkel access, och arbetet 
kan ske i ett sammanhållet flöde där konsulten 
inte behöver avbryta sitt arbete för att exempelvis 
skicka mejl eller ringa. 

Långvarig samverkan fortsätter att  
utvecklas
Ett annat tecken på den goda samverkan mellan 
Fortnox och redovisningsbranschen är turnén med 
“Pop Up”events som genomförts på flera platser 
i landet. Eventen med inspiration och rådgivning 
genomfördes med både småföretag och redovis-
ningsbyråer som målgrupp. De har varit mycket 
välbesökta och återkopplingen har varit odelat 
positiv. 

Fortnox fortsätter att sträva efter att vara en trygg 
samarbetspartner för redovisningsbyrån, och som 
sådan leverera värdeskapande tjänster och lösning-
ar som leder till fler och mer lönsamma affärer för 
byrån. 

Redovisningsbyråerna har sedan starten varit en av de viktigaste kundgrupperna för 
Fortnox, samtidigt som de också varit samarbetspartner. Idag använder över 50 pro-
cent av redovisningsbranschen Fortnox. 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Samverkan med  
redovisningsbranschen 
fortsätter utvecklas

Införande av kompetensgrupper har 
gett stor effekt
Supportverksamheten har utvecklat arbetet med 
specialistkompetens, och bland annat organiserat 
sig i så kallade kompetensgrupper där medarbe-
tarna blir experter inom sina respektive områden. 
Kompetensgrupperna infördes i slutet av 2018, 
och har under 2019 gett tydliga resultat. Suppor-
ten har ökat såväl effektiviteten (antal ärenden per 
medarbetare), som servicegraden. En viktig effekt 
har varit att bolaget kunnat hantera den ärende-
tillströmning som ett större antal kunder medfört. 
Antal hanterade ärenden ökade under året med 
över 45 procent, medan supportorganisationen 
växte med 28 procent samma period. Arbetet 
med kompetensgrupper har också ökat känslan av 
kontroll hos medarbetarna själva, vilket medför en 
bättre arbetsmiljö. 

Bättre möjligheter till kompetensut-
veckling 
Efter sommaren infördes en kompetenstrappa på 
supportavdelningen, där man på ett strukturerat 
sätt kan kartlägga och utveckla kompetensen hos 
de enskilda medarbetarna. Det är ett led i att med-
arbetare ska kunna växa i sin roll och på bolaget, 
och ett sätt att effektivt få in nya medarbetare i 
arbetet. Det övergripande målet är att säkerställa 
den kompetens som krävs för att leverera service i 
världsklass. 

Enklare självservice
Bolaget har också fortsatt arbetet med att göra det 
lättare för kunden att utföra vissa uppgifter själva, 
såsom administrativa ärenden som i grunden inte 
kräver personlig service. Kunderna ska i så stor 
utsträckning som möjligt kunna arbeta i program-
men även när Fortnox medarbetare inte är på 
plats. Under 2019 har bland annat vidareutveck-
lingen av användarstödet påbörjats. 

Kundens upplevelse i varje möte
Kundmötesupplevelsen är prioriterad för verk-
samheten, och samtliga medarbetare har utbildats 
inom detta område. Enhetlighet och ett positivt 
bemötande är nyckelfaktorer, och detta kommer 
man att fortsätta utveckla kontinuerligt. 

Kundens röst i utvecklingsverksam-
heten
Under 2019 har rutiner och strukturer skapats 
för att öka supportverksamhetens samarbete med 
utvecklingsverksamheten. Genom att återföra de 
önskemål och utmaningar som kunderna har till 
utvecklingsverksamheten, kan både förbättringar 
och nya funktioner utgå från kundens faktiska 
behov.  

I takt med att bolaget växer, ökar också behovet av hjälp och support till kunderna. Kun-
derna ska få snabb hjälp, och rätt hjälp - vid rätt tidpunkt. Under året har man fortsatt 
vidareutveckla kompetens och organisation. Parallellt har samarbetet med bolagets 
utvecklingsverksamhet tagit en större plats, och genom supporten lyfts kunderna in i 
utvecklingen. 

Stödja kunden i varje  
moment

SUPPORT

Välbesökta “Pop Up”events för både småföretag 
och redovisningsbyråer.
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Behålla kompetens
Bolagets medarbetare ska ha de bästa möjliga 
förutsättningarna att få nyttja sin kompetens och 
omsätta den i konkreta leveranser. För att säker-
ställa detta arbetar bolaget med flera områden:

Det goda ledarskapet
Det goda ledarskapet är en viktig grundpelare. 
Bolaget arbetar med tydlig struktur för individuell 
uppföljning och utveckling mellan varje medarbe-
tare och dess chef. Man arrangerar löpande olika 
chefsforum för dialog och samverkan. För andra 
året i rad har också den interna satsningen Talent 
Management Program genomförts; en tio måna-
der lång ledarutbildning för ett urval av företagets 
befintliga medarbetare. 

Kulturen är hjärtat - Medarbetarskap
En stark företagskultur och en god och omtänk-
sam arbetsmiljö är centrala framgångsfaktorer 
för bolaget. En lång rad samlande aktiviteter har 
genomförts 2019, såsom kontinuerliga Frukost-
snack på fredagsmorgnar, och Kickoff i början 
av hösten. Vidare ordnar företagets Trivselgrupp 
många aktiviteter, som sommar och julfester och 
afterworks. 

Man arbetar intensivt med olika friskvårdsaktivi-
teter, de flesta uppkomna som medarbetarinitiativ. 
Under året har 198 pass hållits i företagets eget 
gym “Box Fortnox”, med nära 2000 deltagan-
de. 161 av de anställda har någon gång deltagit. 
Under året hålls också Wellness Weeks, då man 
fokuserar extra på hälsa och friskvård genom 
olika tematiska aktiviteter. 2019 arrangerades 
bland annat en expertföreläsning med tema stress 
och förhållningssätt. Under hösten anställdes en 

hälsocoach på bolaget, med uppdrag att ta tillvara 
på helheten i begreppet hälsa; friskvård, träning, 
socialt välbefinnande och återhämtning. 
En god företagskultur består dock av mer än 
friskvård och arrangerade aktiviteter. Det handlar 
om både den enskildas engagemang och bolagets 
förmåga att skapa utrymme för detta. 

Utvecklingsmöjligheter inom rollen och 
mellan roller
En viktig del i en innovativ kultur är att det finns 
utrymme för att få lära längs resans gång. Två 
fokusområden bolaget arbetar med är att alla med-
arbetare ska ha tydliga och strukturella möjligheter 
att utvecklas inom sin roll, och att det finns goda 
möjligheter till intern rörlighet såväl horisontellt 
som vertikalt. Det senare är också en fråga om att 
säkerställa en god succession. Alla medarbetare ska 
ha en tydlig utvecklingsplan och denna skall också 
följas upp i samtal mellan chef och medarbetare.

Attrahera kompetens
Fortnox är ett tillväxtföretag, och därmed i behov 
av att löpande rekrytera in ny kompetens. 
Under året har Fortnox ökat medarbetarstyrkan 
med 26 procent sedan föregående år. Per den 31 
december 2019 hade koncernen 329 medarbetare, 
vilket ska jämföras med 261 föregående år. Att 
välkomna många nya medarbetare ställer höga 
krav på kultur och kompetensöverföring. Företa-
get har en väl utvecklad process för introduktion 
och uppstart, som löpande utvärderas och utveck-
las. En faktor som dock är minst lika viktig är det 
goda bemötandet från befintliga medarbetare, och 
även här spelar företagets starka kultur en viktig roll.

Bolaget har fortsatt att utveckla sitt arbetsgivar

Medarbetare
Fortnox viktigaste tillgång är dess medarbetare. För att befintliga medarbetare ska ha 
bästa möjliga förutsättningar, och för att systematiskt säkerställa tillgången till ny kom-
petens, arbetar bolaget efter en övergripande HR-strategi. Denna kan beskrivas utifrån 
två huvudspår; Attrahera och Behålla medarbetare. Inom vart och ett av spåren har ett 
antal fokusområden identifierats. Utifrån dessa genomför sedan bolaget en rad olika 
aktiviteter. 

varumärke genom att ytterligare förstärka och för-
tydliga sitt EVP  “employer value proposition”. 
Det har skett genom en lång rad olika aktiviteter, 
såsom traineeprogram, deltagande på mässor och 
kommunikationsatsningar inom olika kanaler.  
Ett exempel på en sådan satsning är storytelling-
konceptet Fortnoxfolk som lanserades under året 
och fått god spridning i sociala medier. 

För att möta nya kunder och framtida utmaningar 
kommer rekrytering fortsatt att vara ett viktigt 
fokusområde för bolaget. 

Resultatindikatorer 
Att bolaget lyckas med med sina målsättningar 
inom strategin följs upp genom ett antal nyckel-
faktorer som mäts kontinuerligt. 

Fortnoxfolk
På sajten Fortnoxfolk lyfter bolaget fram 
berättelser från medarbetare. De delar med 
sig av upplevelser och erfarenheter som 
formar deras relation till jobbet och före-
taget. De delar med sig av motgångar och 
framgångar. De delar med sig av misstag 
och skratt. Ungefär så som det är att jobba 
på Fortnox. Öppet, hjälpsamt och med 
glimten i ögat. 

1) Ett index bestående av flera frågor som speglar medarbetarnas förhållningssätt till sitt arbete i termer 
av inspiration,engagemang, lojalitet och stolthet, dvs arbetslust. Följs upp 1 ggr / mån samt i den årliga 
medarbetarundersökningen.

2) Ett index som byggs på frågor kring kostvanor, sömnvanor och den egna bedömningen av sin hälsa. 
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Bäst resultat när alla 
är involverade 

Siktar mot stjärnorna med 
välmående

– Jag började kunna det jag gjorde ganska bra, 
och jag ville ha en utmaning. Min nya tjänst 
involverar digitaliseringen mer konkret; hur 
kan vi bygga något som många upplever som 
komplicerat på ett enklare sätt med ny teknik? 
Det är väldigt varierande   allt från benchmark 
till detaljfrågor som att det blir enklare om vi tar 
bort en knapp här eller ändrar bakgrund där.

Rollen innebär ett ledarskap för processen, men 
inte en klassisk chefsposition. En av de viktigaste 
delarna med ledarskapet är att jobba med invol-
vering, menar Victor. Om alla i teamet är invol-
verade i lösningen kommer motivationen. Och 
motivation är nödvändigt för att alla ska kunna ge 
sitt allra bästa. 

– Jag har sysslat med lagidrott länge och märkt 
hur fel det blir i vissa lag där man tillrättavi-
sar och ger direktiv. Om personer själva kan 
komma på lösningen så blir de mer motiverade 
att utföra det. Jag har inte alla svar utan det är 
teamet som har dem.

Det coachande ledarskapet, ett viktigt ledarverk-
tyg för bolaget och del av utbildningen, är en 
förutsättning för att involvera och skapa enga-
gemang. Men det som ligger i botten av allting, 
som ger tyngd åt det andra, är omtänksamheten. 
Att prata med alla, ge plats och utrymme för alla 
och att se alla. Victor lägger mycket energi på 
det  men menar också att det är teamet själva som 
skapar det. Alla har driv och alla vill framåt men de 
är måna om varandra. Då blir det bra. Och roligt 
att vara på jobbet. 

På Fortnox har friskvård en vidare innebörd än 
träning. Man jobbar med ett helhetsperspektiv på 
välmående; fysiskt, socialt och mentalt. Att de tre 
dimensionerna hänger ihop är man övertygad om.

Malin Robertsson jobbar sedan 1 oktober som 
hälsocoach på bolaget, en ny roll som bland annat 
kommer att ansvara för bolagets “Wellness Floor”; 
2:a våningen i det nya huset i Växjö. Här kommer 
nu alla träningspass att hållas, men här kommer 
också att finnas rum för yoga och avslappning, 
massagemöjligheter, pingisbord och Playstation. 
Malin kommer också att jobba på plats på de olika 
avdelningarna, med bland annat identifiering av 
individuella behov, pausgympa och stretchöv-
ningar. Viktigt för dem med stillasittande jobb, 
och en investering för att undvika skador eller 
sjukdom på sikt. 

– Friskvårdsaktiviteter tillsammans skapar också 
nya nätverk på bolaget. Dessutom bidrar avbrott 
till att skapa kreativitet och innovationskraft, 
menar Malin. 

Det finns flera orsaker till att Fortnox satsar så 
mycket på välmående bland medarbetare säger 
bolagets HRchef Sara Nylén. Dels skapar det ett 
hållbart arbetsliv, och dels blir resultaten bättre om 
man mår bra: 

– Det är en del i den unika kulturen här, en 
avslappnad, omtänksam och humoristisk kultur. 
Den kulturen har odlat resultat under lång tid. 
Och vi siktar mot stjärnorna  vi ska leverera 
ännu mer på topp. Man ska också vara medve-
ten om att den här kulturen, med träning och 
friskvård, är framvuxen ur medarbetarinitiativ. 
Det finns inget tvång, inga kontrollmekanismer, 
utan det bygger helt och hållet på individernas 
egen drivkraft, säger Sara. 

Sara är övertygad om att Fortnox uttalade hälso-
profil också attraherar bra kandidater:

– Uppfattningen om Fortnox som ett bra och 
spännande bolag att jobba på har spritt sig 
ordentligt. Vi tycker om att ha kul ihop, oavsett 
om vi jobbar eller tränar tillsammans.

Victor Svangård är en av dem som bytt roll på bolaget under året; från utbildare till 
produktägare för fakturering. Han har också gått den tio månader långa, interna ledar-
skapsutbildningen Talent Management Program. De sakerna hänger ihop, menar Victor. 
Under utbildningen jobbade Victor fokuserat med bland annat mod och att gå utanför 
bekvämlighetszonen. När han då fick möjlighet att byta roll var det självklart att ta sig 
an utmaningen:

Med ett helt våningsplan avsatt för friskvårdsaktiviteter, en tjänst dedikerad för hälsa 
och 6-8 träningspass i veckan vågar man påstå att Fortnox har höga ambitioner för sin 
friskvård. Ja, det är nästan på sin plats att byta terminologi och istället prata om en 
välmående-kultur. 

FORTNOX PÅ INSIDAN
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Realtidsförsäkringar

Digitalisering är ett viktigt område för många 
försäkringsbolag, men samtidigt tar det tid att 
förändra verksamheten som varit ickedigital 
under så lång tid. Tillsammans med samarbetspart-
ners inom försäkringsbranschen skapar Fortnox 
försäkringserbjudanden som inte funnits på 
marknaden tidigare. Intresset för Fortnox Försäk-
ringar har fortsatt att växa under 2019, och allt fler 
av Fortnox kunder väljer att teckna försäkring via 
Fortnox när man har kontakt med bolaget.

Tjänstepension
Under 2019 har Fortnox utvecklat en lösning där 
soloföretag kan teckna tjänstepension från SPP 
digitalt i Fortnox webbapplikation. Tjänstepen-
sionslösningen lanserades i pilotskala under våren. 
Produkten är en ITP1liknande lösning som 
innehåller sparande, sjukförsäkring och ett tillval 
med efterlevandeskydd. Den bygger på de förmå-
ner man skulle ha haft om man var en privatan-
ställd tjänsteman.

Motorförsäkring
Bolaget har också utvecklat och lanserat en digital 
fordonsförsäkring där kunderna kan beräkna pris 
för, och teckna, fordonsförsäkring för person-
bil och lätt lastbil digitalt i Fortnox. Lösningen 
bygger på en direktanslutning mot API hos 
TryggHansa.

Företagsförsäkring
Den branschanpassade företagsförsäkring som 
lanserades 2019 innebär att kunder kan beräkna 
pris för, och teckna, företagsförsäkring digitalt i 
Fortnox. Försäkringen passar företag med upp till 
10 miljoner i omsättning, och bygger på en direk-
tanslutning via API mot TryggHansa. 

Företagsförsäkringen fanns med som en del av de 
paketerbjudanden som Fortnox erbjudit kunder 
under året, och har visat goda resultat då många 
kunder som valt att köpa något av paketen också 
har tecknat försäkring. 

Fortnox Hälsa
Fortnox kunder har nu fått möjlighet att teckna 
vårdförsäkringen Fortnox Hälsa digitalt, i samar-
bete med TryggHansa. Vårdförsäkringen är en 
personförsäkring för företagets ägare och anställda 
och passar alla företag. Den försäkrade kan se sitt 
försäkringsbesked och hantera sin försäkring i 
Fortnox App. Fortnox Hälsa är den första produkt 
som kan erbjudas till samtliga Fortnox kunder, 
och som vänder sig till anställda i företagen. Ett 
viktigt fokusområde har varit kundupplevelsen av 
produkten, där Fortnox velat omvandla ett tradi-
tionellt försäkringsbrev till lättförståeligt, lättan-
vänt och nära till hands. I det sammanhanget har 
det också varit av extra vikt att kundernas anställda 
har tillgång till försäkringen i Fortnox App.

Utveckling och initiativ
Parallellt med framtagande av nya produkter arbetar 
också Fortnox Försäkringar med att utveckla sina 
processer. En viktig del är att möta det stora intresse 
som finns för området med digitaliserad försäk-
ring. I februari deltog medarbetare från bolaget på 
Stockholm Fintech week, som key note speaker. 
Man har också arrangerat frukostseminarium för 
redovisningsbyråer, tillsammans med SPP och 
TryggHansa, och funnits med på andra events 
och mässor som Fortnox arrangerat. I samband 
med dessa träffar får man också viktig återkopp-
ling från både kunder och andra parter, som man 
använder i den fortsatta produktutvecklingen.  

Fortnox försäkringserbjudande innebär att bolaget kan skapa en ny digital upplevelse 
för Sveriges småföretagare, både av att köpa försäkring och av att vara försäkrad.  
Förändringar i företagets verksamhet kan identifieras på ett tidigt stadium,  
och försäkringsskyddet uppdateras. Kunder till Fortnox kan alltså vara trygga i att ha 
rätt hjälp och verktyg för att vara korrekt försäkrade. 

FO RT N OX  FÖ R S Ä K R I N G A R
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Allt fler företag uppskattar att få hjälp med sin 
fakturahantering direkt i Fortnox, dels för att det 
underlättar administrationen, och dels för att de får 
hjälp att få betalt i tid. Likviditet och kassaflöde är 
viktigt, inte minst för småföretag i tillväxt. 

Under 2019 hanterade Fortnox Finans nästan 2 
miljoner fakturor för sina kunders räkning.
Man lanserade också som planerat tjänsten Fak-
turaköp i egen regi under 2019. Första pilotfas 
kom igång under de sista dagarna av 2018, men 
den större lanseringen har skett stegvis under 
2019. Bolaget har kompletterat med allt mera 
funktionalitet i löpande releaser, samtidigt som 
fler kunder fått tillgång till tjänsten. Detta agila 
arbetssätt har varit framgångsrikt då det ger vär-
defull input från kunderna, och man kommer att 
fortsätta att arbeta enligt denna modell. 

I juni lämnade bolaget in ansökan till Finansin-
spektionen om att få bli betalningsförmedlare, 
och fick denna beviljad i oktober. I och med detta 
kommer Fortnox att kunna erbjuda de kunder 
som använder fakturerings och finansierings-
tjänsterna att använda de pengar som kommer 
från fakturerad försäljning direkt i Fortnox, till 
exempel genom att betala fakturor eller att ta 
ut lön. Tjänsten möjliggör för kunden att få sin 
affärshändelse i ett sammanhållet flöde.

Under året har man stärkt samarbetet med ett antal 
redovisningsbyråer. Byråerna kan med hjälp av 
de finansiella tjänsterna förenkla och effektivisera 
såväl sin egen verksamhet som för sina kunder. 
Den tidsvinst som uppstår kan användas till mer 
värdeskapande aktiviteter där redovisningsbyråns 

kompetens stöttar företagaren i ännu högre grad. 
Här kan Fortnox och byråerna tillsammans skapa 
ännu mer nytta för Sveriges småföretagare.

Förstärkning av organisationen
Under året har man förstärkt utvecklingsteamen 
för att kunna fortsätta leverera de finansiella tjäns-
terna i högt tempo. All utveckling sker samordnat 
med moderbolaget för att underlätta synergier 
och säkerställa att miljön är homogen och stark. 
Tillväxten i bolaget har också inneburit en ökning 
av antalet anställda i Malmö. 

Mer relevanta erbjudande till specifika 
kundsegment
För att nå fler kunder har man under året arbetat 
med mer riktade erbjudanden, där utformning och 
innehåll har anpassats efter de specifika kundseg-
mentens behov. Kampanjer har också använts för 
att underlätta insteget, och exempelvis erbjuds nu 
alla nya Fortnoxkunder att prova Fakturaservice i 
samband med att man köper ett av Fortnox paket.

Nya steg för ett enklare företagande
Nästa stora steg är lanseringen av betaltjänsterna. 
Betaltjänsterna kommer att kunna skapa stor nytta 
för Fortnox kunder genom en bra användarupp-
levelse som förenklar och ger företagaren kontroll 
över det som är väsentligt i dess företags ekonomi. 
När alla flöden integreras blir helheten väldigt 
stark.

Utvecklingen av tjänsterna är i full gång och man 
räknar med att gå i pilotdrift redan under första 
delen av 2020, för att sedan fortsätta utveckla kon-
tinuerligt. Även lansering kommer att ske stegvis.

Dotterbolaget Fortnox Finans fortsatte sin tillväxt under 2019, och kundernas behov 
av finansiella tjänster blir allt tydligare. Verksamheten består av två delar; fakturerings-
tjänster och finansiella tjänster. Detta omfattar fakturaservice, fakturaköp och faktura-
belåning. 

Allt större behov av  
finansiella tjänster 

FO RT N OX  F I N A N S
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KUNDTILLVÄXT
2019 blev ännu ett starkt år för Fortnox kundtill-
växt. I oktober passerade bolaget 300 000 kunder. 
I inledningen av året var antalet kunder 257 000 
kunder, och den 31 december 2019 hade bolaget 
313 000 kunder. Det motsvarar en tillväxt på 21,8 
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 26 000 och 56 000 per år. Det motsva-

rar genomsnittlig årlig kundtillväxt på cirka 29 
procent. 

Kundtillväxten har flera olika förklaringar, som 
baseras på såväl yttre som inre faktorer. En viktig 
sådan är att den starka digitaliseringstrenden håller 
i sig. Såväl småföretagen som redovisningsbyråer-
na inser i allt högre utsträckning fördelarna med 
att digitalisera verksamheten. Konjunkturen har 
under året varit fortsatt god, och även om tydliga 

Kunder tecken har synts på en avmattning framför allt 
under andra halvåret, har det gått bra för Sveriges 
företag. Det medför investeringsvilja och  kapa-
citet.  

Konkurrensen på marknaden är dock stor, och att 
Fortnox positionerar sig väl i denna beror också på 
att företaget under året förenklat sitt erbjudande, 
genom bland annat paketlösningar, och att man 
breddat erbjudandet med nya funktioner som 
ligger i framkant. Sortimentet har också ökat med 
fler mobil och appbaserade produkter. Vidare 
har Fortnox ökat sin kapacitet genom att förstär-
ka med personal och kompetens för att kunna nå 
och hjälpa fler kunder. Bolaget har fortsatt arbetet 
med att stötta den digitala transformationen och 
arbetsprocesserna hos såväl småföretag som redo-
visningskonsulter. Fokus i detta arbete ligger inom 
de fyra kärnprocesser Fortnox identifierat för 
ekonomiadministration; processerna för kundford-

ringar samt leverantörsskulder, löneprocessen samt 
hanteringen av kvitton och resor.

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

En annan signal om att det bredare erbjudandet 
är relevant och attraherar kunderna är att den ge-
nomsnittliga månadsintäkten per kund* ökade från 
133 till 154 kronor under året. Kort och gott: fler 
kunder väljer att också köpa mer av Fortnox. 

* 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.
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Fortnox primära kundgrupper består av småföretag i Sverige, samt landets redovis-
ningsbyråer. De sistnämnda är såväl kunder som viktiga samarbetspartners. Fortnox 
kundstock är i princip ett tvärsnitt av företagar-Sverige, med kunder inom alla bran-
scher. Även föreningar och skolor finns bland företagets kundgrupper. 
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– Jag brukar kolla Fortnox i traktorn om jag får 
tio minuter över, när jag är på språng mellan 
två jobb, vid köksbordet efter maten eller vid en 
kaffepaus, säger Willy. 

När Willy vid 23 års ålder skulle ta över den slitna 
släktgården, mitt i de småländska skogarna, fick 
han rådet att låta bli. Idag har han två anställda, 
omsätter 4,55 miljoner och är glad att han inte 
lyssnade, utan följde sin dröm. 

– Jag visste vad jag ville och sa till mig själv att jag 
skulle fixa det, säger Willy.

Vill sköta allt via mobilen
Willy inspireras av den digitala utvecklingen och 
följer gärna tekniken framåt, särskilt gällande 

lösningar som kan göra livet enklare för honom i 
hans företagande.  

–  Att kunna jobba i mobilen med Fortnox vart 
jag än är, har varit ett stort lyft för mig. Jag 
använder appen dagligen och brukar bland 
annat titta på rapporter för att se hur det går för 
företaget. 

Men det är inte bara ekonomin som Willy sköter 
via sin mobil. Med GPS kan han se vart en traktor 
befinner sig, och hur mycket diesel den drar när 
den kör på åkern. Till och med mjölkroboten 
“Leyla” har han full koll på.

– Jag vill sköta allt via mobilen. För mig fungerar 
det väldigt bra, avslutar Willy.

För mjölk- och köttproducerande bonden Willy Svensson går djuren alltid först. Fortnox 
underlättar i hans vardag, tack vare att han kan göra det mesta direkt i mobilen. Det ger 
honom mer tid ute på åkern och bland korna.  

Med Fortnox får Willy mer 
tid hos korna

MÖT EN FORTNOX-KUND

För att få svar på det görs alltid en grundlig be-
hovsanalys. Men allra först måste de administrativa 
rutinerna kring redovisningen styras upp. Utan det 
på plats blir det svårt att ta nästa steg, menar Linda 
Droege, vd och grundare av Eden & Co:

– Med Fortnox blir det lättare att hålla redovis-
ningen i realtid, vilket är en förutsättning för att 
kunna ge bra rådgivning. 

Analyser för ökad lönsamhet
Eden & Co erbjuder tjänster inom fyra olika om-
råden varav affärsrådgivning är ett av dem. En del 
i det kan vara hjälp med analys av olika delar av 
verksamheten för att öka lönsamheten eller hjälp 
med att se över bolagsstrukturen. Det kan även vara 
att utvärdera organisationen, rutiner, kompetens 
och system, eller kartläggning av den ekonomiska 
infrastrukturen. 

– Man behöver alltid ta hänsyn till ägarens syn på 
verksamheten. För en del företagare är det viktigt 
att öka lönsamheten och växa, medan andra bara 
vill ha kvar sin verksamhet, balans i livet och 
kunna ta ut en rimlig lön, säger Linda.

Vidare är Linda övertygad om att det kunderna 
verkligen behöver är någon som kan ge dem rätt 
rådgivning, för att ta verksamheten i den riktning 
de vill.

–  Det kunderna behöver är ett bollplank. Det är 
faktiskt så enkelt. Och där ska vi inte underskatta 
oss själva.

Redovisningsbyrån Eden & Co i Västerås 
har sedan starten 2006 alltid blickat mera 
framåt än i backspegeln och försökt se till 
verklig kundnytta. De har ställt sig frågan; 
vad vill man egentligen ha hjälp med som 
företagare?

Digitalisering för ännu 
bättre rådgivning

MÖT EN FORTNOX-KUND

Företagarna vill 
ha ett bollplank 

och där ska vi 
inte underskatta 

oss själva

Jag brukar kolla 
Fortnox i traktorn
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Flera starka processer pågår samtidigt. För det 
första en digital revolution med potential att om-
välva alla branscher och samhällsskikt, och sättet vi 
lever på. Artificiell intelligens och maskininlärning 
skapar stora möjligheter för effektivisering och 
optimering av verksamheter. Motreaktioner som 
krav på ansvarsfull och transparent datahantering 
skapar utmaningar för politiker och företag.
För det andra ett allt snabbare globalt flöde av 
såväl människor och kapital som kultur och värde-
ringar. Som motkraft tappar traditionella politiska 
block mark, den geopolitiska ordningen tycks 
rubbad och gamla ekonomiska modeller ifråga-
sätts.
Därtill företag som allt oftare inkluderar hållbarhet 
och socialt ansvar i sina kalkyler, och är allt mer 
måna om att tillföra nytta till samhället, utöver sin 
direkta verksamhet.

Detta avsnitt identifierar fyra relevanta makrotren-
der för Fortnox, företagens och samhällets framtid.

1. Globaliseringen, och dess antagonister
Ekonomisk och politisk globalisering har ex-
panderat företagens marknad, lyft människor ur 
fattigdom och möjliggjort spridning av avancerad 
teknologi. Samtidigt har motreaktioner som han-
delskrig och populism uppstått till följd av att vissa 
grupper har blivit ekonomiska förlorare och att 
sociala värderingar har ändrats. Eftersom stora de-
lar av det svenska välståndet kommer från expor-
terande företag så påverkas vi av såväl handelsavtal 
som eventuella handelskrig. Företag i Sverige är 
också i mycket hög grad konkurrensutsatta, vilket 
sätter hög press på effektivitet i företagen. 

Trots att vi i det dagliga nyhetsflödet möts av konflikter och katastrofer från olika delar 
av världen, så lever vi i en positiv tid för mänskligheten. Aldrig tidigare i historien har så 
många människor haft det så bra. En miljard människor har lyfts ur fattigdom på 25 år, 
dödligheten bland barn och av smittburna sjukdomar som HIV och mässling minskar, 
och fler barn får gå i skolan, visar rapporter från FN. Den tekniska utvecklingen skyndar 
på delar av utvecklingen, och går allt snabbare. 

Omvärldstrender
2. Urbanisering
Att allt större delar av världens befolkning flyttar 
in till städer är en stark kraft. Andelen av världens 
befolkning som bor i städer väntas öka från 55 
procent år 2018 till 68 procent år 2050. I Sverige 
bor 87 procent av befolkningen i tätorter.
I Sverige finns parallellt en drivkraft att bo och 
verka i glesbygd. Det kräver en samhällsnärvaro i 
hela landet, såväl fysiskt som digitalt. Ska företag 
kunna sköta sin verksamhet, skapa tillväxt och 
arbetstillfällen, då krävs en snabb och stabil upp-
koppling. 

3. Konjunkturen slår om
Den högkonjunktur som inleddes år 2015 däm-
pas, bedömer bland andra Konjunkturinstitutet. 
Avmattningen identifieras bland annat som en 
följd av politisk osäkerhet på grund av Brexit och 
handelskonflikter, samt en vikande investerings-
konjunktur. Många företag i Sverige förbereder 
sig nu för inbromsningen, och ny teknik ger stora 
möjligheter till besparingar. Digitalisering av 
affärsmodeller och tjänster kan bidra till effektivi-
sering och till att minska kostnader.

4. Kampen mot klimatförändringarna
Klimatförändringarna är ett allvarligt, och allt mer 
närvarande, hot. Kloka, och starka, förändring-
ar måste främjas för att nå globala klimatmål. I 
företagens grundläggande drivkrafter finns kraft 

till förändring och innovation, till att hushålla med 
resurser, och nu ställer näringslivet om till mer 
hållbara affärsmodeller. Detta sker bland annat 
genom en övergång till cirkulär ekonomi, vilket 
möjliggörs av den digitala utvecklingen. Många 
tjänster kan avmaterialiseras och virtualiseras, och 
producerande företag ges möjlighet att följa och 
styra materialcykler.
Rätt hanterat kan företagens konkurrenskraft 
stärkas i ett effektivt klimatarbete. Fortnox ska 
underlätta för företagens innovationskraft genom 
att finnas med och digitalisera och förenkla alla 
administrativa processer.

I framkant av utvecklingen, bakom före-
tagen
De ovan beskrivna omvärldstrenderna påverkar 
näringslivet, inte minst småföretagen. Produk-
tionsmodeller och konsumtionsbeteenden utveck-
las raskt i flera sektorer till följd av trender som 
användning av molntjänster, automatisering och 
ökad ehandel. Stora krav ställs på företag, stora 
och små, att hänga med i utvecklingen för att vara 
fortsatt konkurrenskraftiga. Precis där ska Fortnox 
finnas – i framkant på utvecklingen, och bakom 
småföretagen. För att stötta deras resa. 
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Kära aktieägare,
Fortnox redovisar ett starkt 2019. Den finansiella 
prestationen var mycket god, och verksamheten 
har fortsatt att utvecklas och ta nya steg.  

Året som gått har visat att Fortnox erbjudanden 
och leveranser ligger väl i linje med behoven på 
marknaden. Fortnox primära målgrupper, Sveriges 
småföretag och redovisningsbranschen, upptäcker 
i allt högre utsträckning fördelen med molnbase-
rade produkter och tjänster för att följa med i den 
digitala transformationen. I takt med att de ser för-
delarna med, och väljer att använda sig av, fler av 
de lösningar Fortnox erbjuder, ökar också intäkten 
per kund, en utveckling som fortsatt under 2019. 

De långsiktigt goda relationer Fortnox har med 
redovisnings och revisionsbyråerna är en viktig 
framgångsfaktor för bolaget, och det är även 
det breda nätverk av andra systemleverantörer 
som genom det öppna API:t kan integrera sina 
lösningar med Fortnox. Grunden för Fortnox är 
ju att vara småföretagens bästa vän. Genom att 
tillhandahålla kraftfulla lösningar som förenklar 
deras vardag levererar bolaget effekt för kunderna, 
varje dag. 

Den tekniska utvecklingen som sker i omvärl-
den just nu går enormt fort, inte minst inom 
fintechområdet. Dagens lösningar är ofta gamla 
nyheter redan innan de nått en bred publik. Det är 

centralt för ett bolag som verkar inom techområ-
det att ta ordentlig höjd för framtiden, med inves-
teringar i teknik och kompetens. Fortnox kommer 
att fortsätta den höga investeringstakten, fortsätta 
att utveckla mer automatiserade och mobilanpas-
sade lösningar  alla med syftet att göra varje del 
av företagandet smidigare för småföretagaren. 

För att möjliggöra detta krävs inte bara finansiella 
muskler. Det kräver rätt kompetens och en kultur 
som möjliggör de bästa leveranserna. Fortnox 
viktigaste tillgång är dess medarbetare och bolaget 
fortsätter att utveckla sin starka företagskultur, och 
att säkerställa att företaget är en attraktiv arbets-
plats. I slutet av året meddelade vi från styrelsen att 
vi utsett Tommy Eklund till ny vd. Med Tommy 
som vd ser vi att vi kan förtydliga den strategiska 
och långsiktiga inriktning vi lagt för Fortnox. 

Företaget är väl positionerat att möta den ut-
veckling av en allt högre grad digitalisering och 
automatisering som vi ser att framtiden innebär.
 
Med dessa ord vill jag rikta ett hjärtligt tack till 
företagets medarbetare och ledning, som på ett 
förtjänstfullt sätt levererat på bolagets strategi, och 
som verkar utifrån den mot en mer datadriven och 
enklare framtid. 

Vänliga hälsningar
Trond Dale, styrelseordförande

ORDFÖRANDEKOMMENTAR

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 ehandels-
lösningar. Fortnox öppna API gör det enkelt för 
olika systemleverantörer att ansluta till plattformen 
med sina lösningar och på så sätt bli integrations-
partners till Fortnox. 

Kundernas efterfrågan av kopplingar mellan olika 
system är stor och bolagets bedömning är att den-
na utveckling kommer att fortsätta. Fördelarna för 
kunden är en minskad administration genom att 
informationen bara behöver registreras på ett stäl-
le, och en bättre kontroll då alla sammankopplade 

system uppdateras samtidigt vilket minskar risken 
för inaktuell information. 

Under 2019 har Fortnox ökat utvecklingsresurser-
na gällande integrationer. Syftet har varit dels att 
underhålla och förbättra de lösningar som redan 
finns, men också att skapa en stabil grund att stå på 
för att utveckla erbjudandet framöver. Bolaget har 
även tillsatt resurser för att förstärka möjligheterna 
att nå fler potentiella partners.

2019 avslutas med fortsatt tillströmning av nya 
systemleverantörer och fler kunder som väljer att 
använda integrationerna, en utveckling som av allt 
att döma ser ut att hålla i sig under 2020. 

Fortnox samarbetar med nästan 400 leverantörer av olika systemlösningar, som har 
integrerat sina lösningar med Fortnox. På så sätt erbjuds kunderna en bred palett av 
såväl bransch- som behovspecifika lösningar.

400 partners förenklar för 
kunden 

INTEGRATIONER

ILLUSTRATION?
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Fortnoxaktien

Kursutveckling
Aktien har under 2019 stigit med 151 procent jämfört med OMXPI som under samma period steg med 30 procent. Marknads-
värdet uppgick vid årsskiftet till 10 044 Mkr. Totalt omsattes 21 540 601 aktier under 2019.

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

De tio största aktieägarna per 2019-12-31

NAMN ANTAL AKTIER ANDEL AV  KAPITAL/ RÖSTER

FIRST KRAFT AB                                  12 541 739 20,98%

STATE STREET BANK AND TRUST CO              6 805 614 11,38%

SWEDBANK ROBUR FONDER                    3 300 000 5,52%

BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY)            2 372 298 3,97%

MORGAN STANLEY & CO INTL PLC             1 642 202 2,75%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION         1 523 092 2,55%

BENGTSSON, PEDER KLAS-ÅKE                       1 502 500 2,51%

SPILTAN AKTIEFOND TOTAL                       1 472 336 2,46%

BNY MELLON NA (FORMER MELLON)               1 291 368 2,16%

WE ENABLE BUSINESS IN SWEDEN AB                 876 666 1,47%

ÖVRIGA AKTIEÄGARE 26 457 478 44,25%

TOTALT 59 785 293 100,00%
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Totalt antal aktier i bolaget per 31 december 2019 var 
59 785 293 och de tio största aktieägarnas andel utgjorde 
55,75 procent. Aktiekapitalet uppgick till 1,2 Mkr (1,2). Samtli-
ga aktier har ett kvotvärde om 0,02 kr. Totalt antal aktieägare i 
Fortnox uppgick till 14 571 st.

Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning motsva-
rande 0,50 kr per aktie (0,35), motsvarande totalt 29,9 Mkr 
(20,9).

Ägarförhållande Utdelning

FNOX-NGM.SE 

Stockholm OMX All Share

5 år i sammandrag

Nettomsättning och resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning, mkr 532 374 272 189 130

Nettoomsättningstillväxt, % 42% 38% 44% 46% 37%

Rörelseresultat, mkr 172 102 63 42 25

Rörelsemarginal, % 32% 27% 23% 22% 19%

Resultat efter finansiella poster, mkr 172 102 63 42 24

Årets resultat, mkr 135 79 49 33 19

Vinstmarginal, % 25% 21% 18% 17% 15%

Balansräkning 2019 2018 2017 2016 2015
Immateriella anläggningstillgångar, mkr 97 84 74 58 46

Övriga anläggningstillgångar, mkr 7 6 7 4 3

Omsättningstillgångar, mkr 448 312 267 95 62

Balansomslutning, mkr 552 402 348 157 110

Eget kapital, mkr 280 165 99 59 37

Långfristiga skulder, mkr 0 0 0 0 1

Kortfristiga skulder, mkr 272 237 249 98 73

Soliditet, % 51% 41% 28% 38% 33%

Sysselsatt kapital, mkr 279 214 124 59 37

Räntebärande skulder, mkr 0 49 25 0 0

Aktie 2019 2018 2017 2016 2015
Resultat per aktie, kr 2,26 1,32 0,82 0,56 0,33

Eget kapital per aktie, kr 4,68 2,77 1,66 0,99 0,62

Utdelning per aktie, kr1 0,50 0,35 0,25 0,20 0,16

Börskurs balansdagen, kr 168 66,80 43,10 29,90 16,70

P/E tal 74 51 53 54 51

Direktavkastning, %1 0,3% 0,5% 0,6% 0,7% 1,0%

Andel utdelad vinst, %1 22% 26% 31% 36% 49%

Antal aktier vid periodens slut, milj 59,8 59,7 59,6 58,4 58,4

Övriga Nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015
Avkastning på eget kapital, % 61% 60% 62% 68% 60%

Avkastning på sysselsatt kapital, % 70% 60% 69% 88% 77%

Årets kassaflöde, mkr 70 83 53 14 18

Investeringar materiella anläggningstillgångar, mkr 3 1 6 1 0

Investeringar immateriella anläggningstillgångar, mkr 43 33 33 22 28

Medelantalet anställda 273 226 203 155 131

Antal medarbetare vid periodens slut 329 261 217 169 139

Föreslagen utdelning1
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Fortnox kärna är att vara en långsiktigt hållbar 
verksamhet. Hållbar för kunderna, hållbar för 
ägarna, hållbar för medarbetarna, hållbar för sam-
hället och hållbar för miljön. 

Genom att bolaget varje dag förenklar för landets 
småföretag och redovisningsbyråer, gör man det 
lättare att företaga. Eftersom Fortnox produkt är 
en digital, molnbaserad tjänst, kan bolaget bidra 
till minskade transporter och pappersförbruk-
ning. Genom sin verksamhet bidrar bolaget till 
nya arbetssätt som är av vikt för samhället. Med 
tydligt fokus på en öppen och positiv företagskul-
tur skapar man möjligheter för en jämställd miljö 

där mångfald bejakas. Fortnox är ett ekonomiskt 
hållbart bolag då man år efter år lever upp till de 
uppsatta finansiella målen.

Väsentlighetsanalys
Fortnox påbörjade arbetet med hållbarhetsrap-
portering genom att koncernledningen genom-
förde en väsentlighetsanalys. Syftet var att få ett 
mer fokuserat hållbarhetsarbete, och kunna göra 
relevanta avgränsningar. Parter som ingått i vä-
sentlighetsanalysen är interna intressenter. Bolaget 
har också tagit hjälp av en extern, tredje part i att 
identifiera de väsentliga frågorna, och tillsammans 
haft en workshop för att färdigställa analysen.

Denna hållbarhetsrapport sammanfattar Fortnox hållbarhetsarbete under räkenskaps-
året 2019. Den utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt kraven i Årsredovis-
ningslagen för Fortnox AB. Hållbarhetsrapporten omfattar sidorna 4, 18 - 19, 26 - 27, 
37, samt 38 - 45.

Fortnox kärna är långsik-
tigt hållbar verksamhet

Bildtext 
I övre högra hörnet finns de områden som bolaget beslutat som de viktigaste att fokusera på. Det är dessa som kommer att beröras fortsättningsvis i rapporten, och 
som också kommer att fortsätta utvecklas under kommande år.

* För mer information om dessa områden, se övrigt årsredovisningsdokument:
Punkt 6, 8 och 9: Medarbetare, sidan 18-19. Punkt 11:  Fortnox i korthet, sidan 4, nyckeltal 5 år i sammandrag, sidan 37. Punkt 13: Fortnox kunder, sidan 26 - 27. 
Punkt 14: Fortnox i korthet, sidan 4, nyckeltal 5 år i sammandrag, sidan 37. 

Hållbarhetsrapport

Fortnox verksamhet erbjuder möjligheter till en förflyttning av resursanvändning från 
transporter och utskrifter av papperskopior, till ett mer digitalt arbetssätt inom ekono-
miadministration. Verksamhetens resursutnyttjande är främst kopplat till att bolaget 
använder energi för att driva servrar i två serverhallar. Därför väljer bolaget också att 
fokusera resultatindikatorerna på dessa områden. 

Exempel på aktiviteter under året
Fortnox kärnverksamhet baseras på att främja det 
digitala arbetssättet. En viktig bieffekt av detta är 
att det minskar pappersanvändningen hos småfö-
retagen likväl som hos redovisningsbyrån. 
När det gäller utvecklingsinsatser har Fortnox 
bland annat möjliggjort publicering av lönebesked 
i appen och på webben samt digital och automa-
tisk inlämning av arbetsgivardeklaration på indi-

vidnivå för kunderna. Vidare har man möjliggjort 
utskick av efaktura via fakturaservicetjänsten, 
och att kunna skicka med bilaga till kund när 
kundfaktura skickas via epost samt efaktura.  
Onboardingprocessen för nya kunder som be-
ställt Fortnox Fakturering har förbättrats.  
En enklare och mer användarvänlig leverantörs
fakturaattest har lanserats i appen.
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 Andelen helt digitala distributioner omfattar både mottagning och utskick av leverantörsfakturor, kundfakturor och lönebesked (angiven i %) och är framtagen 
genom att först ha definierat händelse och beteendekriterier för vad som är en helt digital distribution. Till detta läggs att händelsen ska ha inträffat under 2019 vid 
minst ett tillfälle. Därefter har utfall analyserats för samtliga kunder inom nämnda kategorier.

Medelvärdet av andelen per del. Talet som anges avser de digitala försändelser som ersatt pappersförsändelser. Fortnox kan dock inte lämna garantier för att de digitala 
försändelserna ändå skrivs ut efter att de tagits emot i digital form.

Att välja el som är märkt med Bra Miljöval innebär att elen är producerad med hänsyn till miljö och klimat, eftersom miljömärkt el alltid baseras på förnybara energi-
källor såsom vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solkraft. Källa: Bra Miljöval 

1

2

3

Bolagets digitala tjänster har presenterats vid 
många kundmöten, såsom kundeventet PopUp, 
startaeget mässan samt vid mässan Ekonomi 
och Företag. Ett stort antal utbildningar i digitalt 
arbetssätt har genomförts under året. Vidare har 
man arbetat med kunskapsspridning genom re-
portage som riktar sig mot redovisningsbranschen. 
Även nyhetsbrev med fokus på att främja ett digi-
talt arbetssätt har under året kontinuerligt skickats 
till bolagets kunder.

Policyer på området: 
Bolaget arbetar med att stärka kompetensen inom 
området. Det finns ännu ingen övergripande po-
licy. Under kommande år har bolaget intentionen 
att ta fram en övergripande miljöpolicy. Bolaget 
har en resepolicy, där riktlinjer finns för miljöpå-
verkan. Denna ägs av HRchef.

Resultatindikator 1: 
Digitalt distribuerad andel¹ av kundfakturor, 
leverantörsfakturor och lönespecifikationer hos 
Fortnox kunder, genom Fortnox digitala tjänst: 42 
procent².

Mål 1: 
Bolaget avser att öka digitalt distribuerad andel till 
100 procent. 

Resultatindikator 2:
Elförbrukning Serverhall 1: 
95 % kommer från vattenkraft, 5 % från vindkraft. 
Totalt: 100 % förnybar energi.

Elförbrukning Serverhall 2: 
All el som köps in är märkt med Naturskyddsför-
eningens märkning Bra Miljöval³. Totalt: 100 % 
förnybar energi.

Vardera serverhall förbrukar 38 400 kWh årligen. 
Den totala energiförbrukningen blir därmed 76 
800 kWh per år. 

Mål 2: 
100 procent förnybar energi avseende bolagets 
energiförbrukning i serverhallar och lokaler. 
100 procent förnybar energiförbrukning i server-
hallar är uppnått. Under nästa år har bolaget för 
avsikt att även påbörja mätning för kontorslokaler. 

HanteringRiskOmråde

Miljö Fortnox verksamhet är resursut-
nyttjande i första hand genom 
energiåtgång för drift av bola-
gets servrar i serverhallar.

Uppföljning av förbrukning.

Miljö Bolagets medarbetare måste 
resa till viss del för att upprätt-
hålla verksamheten. 

Att Fortnox har, följer och följer 
upp sin resepolicy. Under kom-
mande år avser bolaget att 
påbörja mätning på området.

HanteringRiskOmråde

Antikorruption Den största risken är koncentre-
rad till dotterbolaget Fortnox 
Finans och dess verksamhet. 
Risken avser främst otillåten 
beslutspåverkan, internt och 
externt, genom givande och 
tagande av mutor. Det kan 
också innefatta företeelser då 
någon utnyttjar sin ställning för 
egen eller annans vinning.

Antikorruptionspolicy som 
samtliga medarbetare inom 
berörd verksamhet ska ha 
kunskap om, och ha skrivit 
under på.

HanteringRiskOmråde

Sociala aspekter och Mänskliga 
rättigheter

Att medarbetare blir diskrimine-
rade eller kränkta utifrån de sju 
olika diskrimeringsgrunderna; 
kön, könsöverskridande identi-
tet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.

Ledarskapsprogram som lyfter 
dessa frågor.  Medarbetar-
undersökning med specifika 
frågor om detta område. 

Sociala aspekter och Mänskliga 
rättigheter

Att rekryteringsprocessen är 
diskriminerande

Utbildning för alla chefer med 
personalansvar i rekrytering 
med mångfaldsperspektiv.

HanteringRiskOmråde

Medarbetare 
(området berörs främst på 
sidorna 20 - 21)

Att bolaget inte får tillgång till 
rätt kompetens

Se vidare under kap 
Medarbetare på sidorna 18-19.



Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2019  -  Org.nr 556469-6291Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2019  -  Org.nr 556469-6291 43 42

Bolagets framgång ska alltid kunna hänföras till de 
egna kvalitativa tjänsterna och produkterna, och 
bolagets engagerade och kompetenta medarbeta-
re. Fortnox ska inte vinna fördelar på marknaden 
genom illegalt, olämpligt eller oetiskt beteende. 
En hög etisk standard är en viktig del av kulturen. 
Fortnox har hållningen att i de fall brottsmisstanke 
riktas mot kunders verksamhet, vara transparenta 
gentemot berörda myndigheter och ge access där 
behov föreligger. Fortnox vill medverka till ett 
sunt och hållbart företagsklimat. 

Exempel på aktiviteter under året
Under introduktion av nyanställda medarbetare 
på Fortnox Finans genomförs en genomgång av 
antikorruptionspolicyn.  

Policyer på området:
Styrelsen för Fortnox Finans har antagit en anti-
korruptionspolicy, för att motverka intressekon-

flikter och för att efterleva mutbrottslagstiftningen 
i den verksamhet som Fortnox Finans bedriver. 
Syftet med policyn är att vägleda Fortnox Finans 
styrelse och medarbetare ifråga om hur varje 
enskild medarbetare förväntas handla internt och 
externt för att förebygga mutbrott och uppkom-
sten av intressekonflikter samt konsekvenserna av 
att inte följa policyn.
 
Resultatindikator:
100 procent av medarbetare i Fortnox Finans AB 
har tagit del av och skrivit under på antikorrup-
tionspolicyn.

Mål:
Att under 2020 påbörja arbetet med att fastställa 
en antikorruptionspolicy för hela koncernen, som 
alla medarbetare ska signera att de tagit del av. 

För Fortnox är det en självklarhet att agera med integritet i sin verksamhet och genom 
alla de relationer man har, med kunder såväl som med partners och andra intressenter. 

Bolaget har i flera dimensioner effekter på kringliggande samhälle, där den tydligaste 
och mest centrala är möjligheter för fler att starta och driva företag. Förutom den rena 
kärnverksamheten, som förenklar detta genom att förenkla administrationen, genom-
förs ett stort antal aktiviteter för att inspirera till företagande.

Vidare har bolaget effekter för samhället genom 
den innovativa verksamhet som bedrivs, där man 
deltar i bland annat forskningssamarbeten, samt 
genom RnDkonceptet “9th Floor” för bolagets 
medarbetare. Konceptets mål är att flytta fram 
gränserna för vad kombinationen data och dator-
kapacitet kan skapa för nytta för Sveriges företa-
gare och redovisningsbyråer. Bolagets ambition är 
att löpande investera del av utvecklingsbudgeten i 
innovationsprojekt inom ramen för 9th floor. 

I termer av mänskliga rättigheter är det också av 
vikt för bolaget att aldrig vara, eller uppfattas som, 
diskriminerande. Företagskulturen är en viktig 
framgångsfaktor för detta område, och denna be-
skrivs närmare i kapitel Medarbetare på s. 1819. 

Exempel på aktiviteter under året
Möjligheter att starta och driva företag
Under året genomfördes en rad aktiviteter för att 
främja företagande. Tillsammans med organisatio-
nen Ung Företagsamhet har Fortnox, med hjälp 
av flera enskilda medarbetare, fungerat som rådgi-
vare åt UFföretag runtom i regionen. Syftet är att 
bidra med insikter och expertis inom företagande. 
Fortnox har också utbildat och inspirerat hundra-
tals elever inom digitalt företagande på flera orter 
i Sverige under 2019. Syftet med utbildningar i 
skolorna är att skapa förståelse för enkelheten i att 
driva företag på ett digitalt och effektivt sätt och 
bidra till ett starkt företagsklimat bland skolung-
domar i Sverige. Fortnox utbildare har löpande 
samlat in input från kollegor på bolaget, för att 
göra föreläsningarna mer pedagogiska och skapa 
ett ännu tydligare erbjudande, främst genom upp-

datering av den webbaserade kommunikationen.

Utöver utbildningar har Fortnox genom Ung Fö-
retagsamhet även delat ut regionala och nationella 
priser för att premiera arbetet med att skapa Sveri-
ges framtida företagare. Fortnox delade exempelvis 
ut priset för årets tjänsteföretag i Kronobergsre-
gionen och priset för årets UFlärare på Svenska 
mästerskapet i Ung Företagsamhet i Stockholm i 
maj. Vidare har Fortnox inlett ett samarbete med 
organisationen Ung Drive. Genom detta samarbe-
te har bolaget varit ute på olika platser i landet och 
visat på enkelheten med ett digitalt företagande 
och att administration inte ska vara ett hinder för 
att starta företag. Detta samarbete kommer att 
utvecklas under 2020.

Ungdomars företagsamhet och vilja att starta
företag är en nyckel till ett framtida bra företags-
klimat i Sverige. Bolaget ser en risk för att unga 
inte får stöd och kunskap i att starta och driva fö-
retag. Ambitionen är att Fortnox engagemang ska 
kunna bidra till ett gott företagsklimat. Fortnox 
har också under året engagerat sig i den offentliga 
debatten om företagande och dess villkor genom 
olika debattartiklar. 

Mot diskriminering
Fortnox arbetar intensivt med sin företagskultur 
genom en lång rad olika initiativ och aktiviteter. 
Dessa beskrivs även under stycket “Medarbetare” 
på sidan 1819. Utöver dessa arbetar man också 
förebyggande. Under våren 2019 genomfördes 
ett seminarium för bolagets chefer kring mångfald 
och inkludering. En utbildning för funktioner 

HanteringRiskOmråde

Miljö Fortnox verksamhet är resursut-
nyttjande i första hand genom 
energiåtgång för drift av bola-
gets servrar i serverhallar.

Uppföljning av förbrukning.

Miljö Bolagets medarbetare måste 
resa till viss del för att upprätt-
hålla verksamheten. 

Att Fortnox har, följer och följer 
upp sin resepolicy. Under kom-
mande år avser bolaget att 
påbörja mätning på området.

HanteringRiskOmråde

Antikorruption Den största risken är koncentre-
rad till dotterbolaget Fortnox 
Finans och dess verksamhet. 
Risken avser främst otillåten 
beslutspåverkan, internt och 
externt, genom givande och 
tagande av mutor. Det kan 
också innefatta företeelser då 
någon utnyttjar sin ställning för 
egen eller annans vinning.

Antikorruptionspolicy som 
samtliga medarbetare inom 
berörd verksamhet ska ha 
kunskap om, och ha skrivit 
under på.

HanteringRiskOmråde

Sociala aspekter och Mänskliga 
rättigheter

Att medarbetare blir diskrimine-
rade eller kränkta utifrån de sju 
olika diskrimeringsgrunderna; 
kön, könsöverskridande identi-
tet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.

Ledarskapsprogram som lyfter 
dessa frågor.  Medarbetar-
undersökning med specifika 
frågor om detta område. 

Sociala aspekter och Mänskliga 
rättigheter

Att rekryteringsprocessen är 
diskriminerande

Utbildning för alla chefer med 
personalansvar i rekrytering 
med mångfaldsperspektiv.

HanteringRiskOmråde

Medarbetare 
(området berörs främst på 
sidorna 20 - 21)

Att bolaget inte får tillgång till 
rätt kompetens

Se vidare under kap 
Medarbetare på sidorna 18-19.

Hög integritet och tydlig 
etisk hållning

ANTI-KORRUPTION

Att bidra till ett gott  
samhälle

SOCIALA ASPEKTER OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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som deltar i rekryteringsprocesser har genomförts 
för att bland annat stärka arbetet med att motverka 
diskriminering i rekryteringsprocessen. Vidare har 
utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och diskrimine-
ringslagstiftning genomförts för alla chefer för att 
stärka kulturen där alla har lika värde. 
 
Fortnox har ett internt ledarutvecklingsprogram 
där framtida ledare identifieras, och utbildas. För-
delningskvoten för deltagande i programmet är 
50 / 50 kvinnor och män. Kvoten är i detta fall en 
hård gräns, vilket innebär att om fördelningen inte 
uppgår till 50 / 50 så genomförs inte programmet. 
Medarbetarnas upplevelse av mäns och kvinnors 
lika möjligheter undersöks årligen i medarbetar-
undersökning.

Policyer på området
Bolagets arbete inom området styrs genom bland 
annat följande dokument: Arbetsmiljöpolicy, lika-
behandlingspolicy, samt riktlinjer för tillgänglig-
het, mot kränkande särbehandling, mobbning och 
trakasserier, och kring alkohol och droger. Ägare 
till dessa är HRchef.

Resultatindikator: 
Lika möjligheter: 
Medarbetare upplever att man har samma möjlig-
heter till avancemang som kvinna/man på bolaget: 
Nuläge: 4,6 (på en 5gradig skala) 
 
Mål: 
Bolagets mål är att behålla eller höja nuvarande 
höga nivå. Ledningens bedömning är att företags-
kulturen är så stark att bolaget har en möjlighet att 
nå en högre nivå än nuvarande, och därmed vill 
man satsa på att nå högsta möjliga nivå. 

Resultatindikator: 
Fördelning andel män / kvinnor (31/12)
Hela bolaget: 56,2 procent män / 43,8 procent 
kvinnor
Styrelse: 66,7 procent män/ 33,3 procent kvinnor
Ledningsgrupp: 50 procent män / 50 procent 
kvinnor
Övriga chefer ( ej ledningsgrupp): 65,4 procent 
män/ 34,6 procent kvinnor
 
Mål: 
Bolaget strävar efter en jämn fördelning av andel 
kvinnor och män som arbetar i bolaget i stort, 
likväl som i ledande positioner. 

Medarbetare  
- läs mer på sidan 18-19.

Detta område beskrivs i närmare detalj på s 18-19. De policyer som nämns under styck-
et ovan, Sociala aspekter och mänskliga rättigheter, är dock relevanta även för detta 
område. 

Området är av central betydelse för bolaget, eftersom bevarandet och skyddet av kun-
ders uppgifter är en del av bolagets kärnverksamhet. Produkter, tjänster och erbjudan-
den är utvecklade från grunden för att möta höga säkerhets- och integritetskrav. Några 
av de väsentliga verktyg och aktiviteter som finns är: 

Internt perspektiv 
Bolaget har en process för att hantera personupp-
giftsincidenter med tydliga ansvar angivna. Om 
allvarlighetsgraden i en incident uppnår en särskild 
höjd, anmäls den vidare till Datainspektionen. 
Det finns också en utbildning om vad behandling 
av personuppgifter innebär för alla anställda på 
bolaget. 

Externt perspektiv
Fortnox erbjuder säker inloggning via BankID al-
ternativt valbar tvåstegsautentisering och ett starkt 

lösenordsskydd. Inloggningen är tidsbegränsad 
med automatisk utloggning. Fortnox har kontroll 
på tillgången genom ett behörighetssystem så 
ingen obehörig ska kunna komma åt uppgifterna. 
Flertalet säkerhetssystem övervakar produktions-
systemen i Fortnox datahallar dygnet runt och 
högkapacitetsanslutningar säkerställer användarnas 
tillgång till bolagets tjänster. Penetrationstester ge-
nomförs årligen, och automatiska tester genomförs 
veckovis. Under året har en informationssäker-
hetschef anställts på bolaget. 
 

HanteringRiskOmråde

Miljö Fortnox verksamhet är resursut-
nyttjande i första hand genom 
energiåtgång för drift av bola-
gets servrar i serverhallar.

Uppföljning av förbrukning.

Miljö Bolagets medarbetare måste 
resa till viss del för att upprätt-
hålla verksamheten. 

Att Fortnox har, följer och följer 
upp sin resepolicy. Under kom-
mande år avser bolaget att 
påbörja mätning på området.

HanteringRiskOmråde

Antikorruption Den största risken är koncentre-
rad till dotterbolaget Fortnox 
Finans och dess verksamhet. 
Risken avser främst otillåten 
beslutspåverkan, internt och 
externt, genom givande och 
tagande av mutor. Det kan 
också innefatta företeelser då 
någon utnyttjar sin ställning för 
egen eller annans vinning.

Antikorruptionspolicy som 
samtliga medarbetare inom 
berörd verksamhet ska ha 
kunskap om, och ha skrivit 
under på.

HanteringRiskOmråde

Sociala aspekter och Mänskliga 
rättigheter

Att medarbetare blir diskrimine-
rade eller kränkta utifrån de sju 
olika diskrimeringsgrunderna; 
kön, könsöverskridande identi-
tet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.

Ledarskapsprogram som lyfter 
dessa frågor.  Medarbetar-
undersökning med specifika 
frågor om detta område. 

Sociala aspekter och Mänskliga 
rättigheter

Att rekryteringsprocessen är 
diskriminerande

Utbildning för alla chefer med 
personalansvar i rekrytering 
med mångfaldsperspektiv.

HanteringRiskOmråde

Medarbetare 
(området berörs främst på 
sidorna 20 - 21)

Att bolaget inte får tillgång till 
rätt kompetens

Se vidare under kap 
Medarbetare på sidorna 18-19.
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Skydda och värna  
kundens uppgifter

KUNDINTEGRITET
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Tommy Eklund – född 1976 
Chief Executive Officer
Anställd 2020

Utbildning: Master of Science inom fysik och datavetenskap från Linköpings 
universitet

Tommy har lång erfarenhet av att leda bolag och verksamheter inom 
tech-branschen, och kommer närmast från en tjänst som vd på det Växjö-
baserade edtech-företaget IST Group AB. Dessförinnan har han haft flertalet 
ledande roller inom Saab-koncernen. 

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

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

Johanna Arvung - född 1978 
Chief Customer Officer
Anställd sedan 2018

Utbildning: fil. kand. i sociologi, Halmstad högskola

Johanna har tidigare arbetat bland annat som supportchef på Trygghansa, 
enhetschef inom äldreomsorgen, och som kundservicechef på Svenssons 
i Lammhult. 

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

Viktoria  Svedebäck – född 1971
Head Of Performance And Acceleration
Anställd sedan 2019

Utbildning: Master of Computer Science, Uppsala Universitet.

Viktoria har haft flera ledande roller nationellt såväl som internationellt, nu 
senast som Vice President Nordics på Xerox. 

Jesper Svensson – född 1972 
Chief Technology Officer 
Anställd sedan 2013

Jesper var tidigare utvecklingschef på Fortnox. Han har tidigare arbetat 
som systemutvecklare, systemarkitekt, utvecklingschef samt drivit eget 
företag. 

Optioner i Fortnox: 50 000 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 Ika-
nobanken. 

Optioner i Fortnox: 20 000 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 Strategy Officer
Anställd sedan 2008

Cesar har tidigare arbetat som supportchef, projektledare, produktägar-
chef och affärsutvecklingschef på Fortnox. Han har tidigare arbetat inom 
ERP-branschen och med digital marknadsföring. 

Optioner i Fortnox: 20 000 teckningsoptioner
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Styrelse

Revisor

Trond Dale – född 1960
Styrelseordförande

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.

Olof Hallrup – född 1958
Styrelseledamot

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
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2016
Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering 
och marknadsföring.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom 
digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som interna-
tionellt. Styrelseledamot Nordnet.

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

Eget och närståendes aktieinnehav: 2 494 aktier

Kerstin Sundberg – född 1954
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2018
Utbildning: Civilekonom

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Världsnaturfonden samt Starbreeze AB.

Eget och närståendes aktieinnehav: 2 000 aktier

Dan Beitner – född 1974
Huvudansvarig revisor, KPMG

Vald på ordinarie stämma 2019
Utbildning: Jur. kand. och Civilekonom

Bakgrund: Auktoriserad revisor. Yrkesverksam som revisor sedan 2000 med 
särskilt fokus på noterade och finansiella bolag.

Andreas Kemi – född 1966
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2018

Bakgrund: Entreprenör med lång erfarenhet som investerare, styrelseleda-
mot 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.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tresorit AG, styrelseledamot i Bexio AG 
och Showell OY samt investerare i Quinyx AB.

Eget och närståendes aktieinnehav: 6 500 aktier

Magnus Gudéhn – född 1962
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2019 
Utbildning: Civilingenjör

Bakgrund: Lång erfarenhet av ledning, teknik, sälj och digital innovation inom 
Finans, Telecom och Industri. Många olika roller på konsultbolaget HiQ varav 
10 år som vd för olika HiQ-bolag. Nu CXO på LikeHiQ.

Eget och närståendes aktieinnehav: 1 000 aktier
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Fortnox AB (publ) 
 Årsredovisning

Org.nr 556469-6291

2019
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 
per transaktion. 

Fortnox kunder är små och medelstora företag, föreningar, or-
ganisationer samt redovisnings- och revisionsbyråer. Bolaget 
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 257 000 till 313 000, eller 
med 21,8 procent. Fortnox stärkte därmed sin ställning som 
Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för 
ekonomi och administration för småföretagare. 

• Fakturaköp i egen regi kom igång. Tjänsten har tidigare 
erbjudits i samarbete med Aros Kapital. Genom att nu 
driva verksamheten i egen regi möjliggörs på sikt mer 
anpassade och automatiserade lösningar för kunden. 

• Fortnox inledde samarbetsprojekt med Skatteverket. I 
projektet ska man undersöka möjligheten för företag 
att hämta, och på sikt även lämna, vissa skatteuppgifter 
direkt i sin ekonomiplattform. 

• Möjligheten att teckna motorförsäkring digitalt lansera-
des. Erbjudandet omfattar personbil och lätt lastbil. 

• Lansering av modulen Lön Personlig i Fortnox App. 

• Kommunikationsverktyget för samarbete mellan småfö-
retagen och deras redovisningsbyrå släpptes i program-
met Digital byrå. 

• Finansinspektionen lämnade besked om att Fortnox 
ansökan om betalningsförmedling har beviljats. Det inne-
bär att bolaget kommer att kunna erbjuda sina kunder 
att sköta vissa betalningar direkt i plattformen. 

• Fortnox utsågs till Gasellföretag 2019 av Dagens Industri 
och Superföretag 2019 av Veckans Affärer. 

• Lansering av möjligheten att teckna vårdförsäkring 
digitalt med nya Fortnox Hälsa. 

• Bankintegrationen mot Swedbank kom igång, vilket 
innebär att Fortnox nu har integration på plats med alla 
storbanker i Sverige. 

• Styrelsen i Fortnox utsåg Tommy Eklund till ny vd. Tom-
my Eklund tillträder som ny vd för Fortnox 1 januari 2020 
(Resultateffekt av vd-byte redovisas under 4). 
 

Nettoomsättning och resultat
Koncernen
Nettoomsättningen ökade med 42,1 procent till 532,1 Mkr 
(374,4 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 172,2 Mkr 
(102,1 Mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på 32,4 procent 
(27,3 procent). 

Resultatet före skatt blev 172,1 Mkr (102,0 Mkr). Resultatet 
efter skatt uppgick till 134,9 Mkr (78,9 Mkr) och resultatet per 
aktie uppgick till 2,26 kr (1,32 kr).

Moderbolaget
Nettoomsättningen ökade med 44,0 procent till 464,2 Mkr 
(322,4 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 157,8 Mkr 
(97,8 Mkr) och rörelsemarginalen till 34,0 procent 
(30,3 procent). 

ÅRSREDOVISNING
Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox AB (publ) får härmed avge årsredovisning och koncern-
redovisning för verksamhetsåret 2019. 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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Resultatet före skatt blev 150,8 Mkr (91,3 Mkr) och efter skatt 
117,9 Mkr (70,8 Mkr). Resultatet per aktie uppgick till 1,97 kr 
(1,19 kr).  
 
Likviditet, kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 
267,1 Mkr (197,5 Mkr). 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var 
184,8 Mkr (105,3 Mkr). Kassaflödet från investeringsverksam-
heten var -46,3 Mkr (-33,8) och från finansieringsverksam-
heten 68,9 Mkr (11,6). 

De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens utgång till 
271,9 Mkr (236,5 Mkr). Klientmedel i dotterbolaget Fortnox 
Finans ingår i kortfristiga skulder med 33,3 Mkr (20,9 Mkr). 

De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 
148,0 Mkr (93,6 Mkr). Koncernen har inga långfristiga skulder. 

Soliditeten uppgick 50,8 procent (41,1 procent). I april 2019 ut-
betalades aktieutdelning med 0,35 kr per aktie, totalt 20,9 Mkr. 

Investeringar och avskrivningar
Koncernens investeringar uppgick till 46,3 Mkr (33,8 Mkr). 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten svarade för 
43,1 Mkr (33,1 Mkr). I dessa utgifter ingår internt upparbetade 
kostnader för utvecklingsarbeten med 23,6 Mkr (18,9 Mkr). 
Av- och nedskrivningarna uppgick under året till 32,6 Mkr 
(24,7 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 pro-
duktområden 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 
för utvecklingsarbeten till 96,5 Mkr (84,0). 

Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen var 273 personer (226) av 
vilka 120 (98) var kvinnor. I moderbolaget var medelantalet 
anställda 229 personer (190), varav 97 (79) 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 2019 
fortsätter med betydande investeringar i teknikutveckling 
under 2020. Fortnox kommer att prioritera automatiseringen 
av våra kärnprodukter. Vi kommer även att presentera fler 
erbjudanden inom försäkring och finansiella tjänster, och på 
så sätt hjälpa fler småföretag att få ett ökat värde.

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 på en arbetsmarknad 
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 pro-
cess för introduktion och uppstart, som löpande utvärderas 
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.

Hållbarhet 
För Fortnox är hållbarhet en förutsättning för långsiktig 
framgång och för att kunna skapa värde för kunder, ägare, 
medarbetare och bidra till samhället. I hållbarhetsrappor-
ten finns beskrivet hur Fortnox aktivt vill bidra till en positiv 
samhällsutveckling samt vilka risker som måste hanteras 
utifrån den bransch Fortnox befinner sig i. I enlighet med ÅRL 
6 kap 11§ har Fortnox valt att upprätta hållbarhetsrapporten 
skild från förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten har 
överlämnats till revisorerna samtidigt som årsredovisningen 
och finns att tillgå på sid 38.

 

Flerårsöversikt koncernen 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 532 084 374 379 272 250 189 301 129 684

Resultat efter finansiella poster (tkr) 172 093 101 979 62 690 41 837 24 457

Rörelsemarginal (%) 32% 27% 23% 22% 19%

Avkastning på eget kapital (%) 61% 60% 62% 68% 60%

Balansomslutning (tkr) 552 401 401 878 348 032 156 543 110 442

Soliditet (%) 51% 41% 28% 38% 33%

Medelantal anställda 273 226 203 155 131

 

Flerårsöversikt Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 464 187 322 405 232 785 168 826 125 802

Resultat efter finansiella poster (tkr) 158 063 97 731 56 436 41 827 29 210

Rörelsemarginal (%) 34% 30% 24% 25% 23%

Avkastning på eget kapital (%) 49% 43% 44% 60% 64%

Balansomslutning (tkr) 511 120 354 676 261 023 149 605 103 584

Soliditet (%) 57% 55% 52% 44% 42%

Medelantal anställda 229 190 177 143 126

Ägarförhållande
De tio största aktieägarna per 2019-12-31.

Namn Antal aktier Kapital/röster

FIRST KRAFT AB                                  12 541 739 20,98%

STATE STREET BANK AND TRUST CO              6 805 614 11,38%

SWEDBANK ROBUR FONDER                    3 300 000 5,52%

BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY)            2 372 298 3,97%

MORGAN STANLEY & CO INTL PLC             1 642 202 2,75%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION         1 523 092 2,55%

BENGTSSON, PEDER KLAS-ÅKE                       1 502 500 2,51%

SPILTAN AKTIEFOND TOTAL                       1 472 336 2,46%

BNY MELLON NA (FORMER MELLON)               1 291 368 2,16%

WE ENABLE BUSINESS IN SWEDEN AB                 876 666 1,47%

ÖVRIGA AKTIEÄGARE 26 457 478 44,25%

TOTALT 59 715 293 100,0%

Fritt eget kapital i moderbolaget

Överkursfond och balanserat resultat 92 822 142

Årets resultat 117 945 594

Summa fritt eget kapital i moderbolaget 210 767 735

Styrelsen föreslår:

att till aktieägare utdela 0,50 kr per aktie 29 892 647
samt att återstående belopp balanseras i ny 
räkning

180 875 089

210 767 735

Motivering till utdelningsförslag
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om 
vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdela 0,50 
kr per aktie, motsvarande 29,9 Mkr för verksamhetsåret 
2019. Utdelningen motsvarar 25 procent av årets resultat i 
moderbolaget. Styrelsens uppfattning är att den föreslag-
na utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina 
framtida åtaganden, eller genomföra de investeringar som 
krävs för fortsatt expansion. Efter genomförd vinstutdel-
ning uppgår moderbolagets och koncernens soliditet till 
51 procent respektive 45 procent. Avstämningsdag för 
utdelning föreslås bli den 30 mars 2020 och utdelning 
beräknas vara aktieägarna tillhanda 2 april 2020.

Förslag till vinstdisposition 
(belopp i kronor)
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Koncernen

belopp i Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital. 
inkl. årets resultat Totalt

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

Teckningsoptioner 844 844

Nyemission 2 1 455 1 457

Lämnad utdelning -14 916 -14 916

Årets resultat 78 879 78 879

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

Ingående balans 2019-01-01 1 194 87 567 76 582 165 343

Nyemission 1 1 072 1 074

Lämnad utdelning -20 907 -20 907

Årets resultat 134 943 134 943

Utgående balans 2019-12-31 1 196 88 639 190 618 280 452

Moderbolaget

belopp i Tkr Aktiekapital Fond för utv. 
utgifter

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat Totalt

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

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

-12 592 12 592

Överföring resultat fg år 43 891 -43 891

Lämnad utdelning -14 916 -14 916

Nyemission 2 1 455 1 457

Teckningsoptioner 844 844

Årets resultat 70 829 70 829

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

Ingående balans 2019-01-01 1 194 60 522 87 567 -26 495 70 829 193 618

Aktivering av utvecklingsutgifter 39 350 -39 350
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsutgifter

-20 106 20 106

Överföring resultat fg år 70 829 -70 829

Lämnad utdelning -20 907 -20 907

Nyemission 1 1 072 1 074

Årets resultat 117 946 117 946

Utgående balans 2019-12-31 1 196 79 766 88 639 4 183 117 946 291 730

Förändring av eget kapital KONCERNENS RESULTATRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Nettoomsättning 532 084 374 379

Aktiverat arbete för egen räkning 23 574 18 872

Övriga rörelseintäkter 13 201 8 309

568 859 401 561

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster  -81 570 -62 296

Övriga externa kostnader 2, 3 -87 700 -61 959

Personalkostnader 4 -194 783 -150 473

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

-32 608 -24 729

-396 660 -299 458

Rörelseresultat 172 199 102 104

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 19

Räntekostnader och liknande resultatposter -106 -143

-106 -125

Resultat efter finansiella poster 172 093 101 979

Skatt på årets resultat 5 -37 150 -23 100

ÅRETS RESULTAT 134 943 78 879
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  6 96 531 84 033

Licenser 7 127 238

96 658 84 270

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 6 988 5 649

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 9 368 0

Summa anläggningstillgångar 104 014 89 919

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 36 958 38 508

Kundfordringar factoring 78 926 47 951

Övriga fordringar 20 627 222

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 11 489 6 873

148 000 93 554

Kassa och bank

Kassa och bank 11, 12 267 067 197 516

Redovisningsmedel 33 319 20 889

300 387 218 405

Summa omsättningstillgångar 448 387 311 959

SUMMA TILLGÅNGAR 552 401 401 878

KONCERNENS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 196 1 194

Övrigt tillskjutet kapital 88 639 87 567

Annat eget kapital inklusive årets resultat 190 618 76 582

280 452 165 343

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 0 49 064

Leverantörsskulder 19 381 14 154

Aktuella skatteskulder 37 752 24 661

Redovisningsmedel 33 319 20 889

Övriga skulder 15 499 12 783

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 165 997 114 984

271 949 236 535

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 552 401 401 878
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i Tkr
 2019-01-01

2019-12-31
2018-01-01
2018-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 172 093 101 979

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 32 608 24 729

Betald skatt -25 688 -19 609

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 179 012 107 099

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -55 291 -33 767

Förändring av kortfristiga skulder 61 062 32 001

Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 783 105 333

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -43 125 -33 078

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 210 -730

Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 335 -33 809

Finansieringsverksamheten

Checkräkningskredit -49 064 24 170

Nyemission 1 074 1 457

Teckningsoptioner 0 844

Utbetald utdelning -20 907 -14 916

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -68 897 11 555

ÅRETS KASSAFLÖDE 69 551 83 079

Likvida medel vid årets början 197 516 114 437

Likvida medel vid årets slut 267 067 197 516

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Nettoomsättning 464 187 322 405

Aktiverat arbete för egen räkning 21 067 17 821

Övriga rörelseintäkter 2 534 1 969

487 788 342 195

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster  -56 804 -40 999

Övriga externa kostnader 2, 3 -81 489 -56 577

Personalkostnader 4 -163 198 -125 067

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

-28 496 -21 718

-329 989 -244 360

Rörelseresultat 157 799 97 834

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 16 368 19

Räntekostnader och liknande resultatposter 16 -105 -122

264 -104

Resultat efter finansiella poster 158 063 97 731

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag -7 270 -6 433

Resultat före skatt 150 793 91 298

Skatt på årets resultat 5 -32 848 -20 469

ÅRETS RESULTAT 117 946 70 829
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 85 675 74 356

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 6 871 5 528

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 63 445 63 445

Uppskjuten skattefordran 9 87 0

63 532 63 445

Summa anläggningstillgångar 156 078 143 330

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 36 059 37 956

Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 70 000 0

Fordringar hos övriga koncernföretag 2 194 1 796

Övriga fordringar 337 208

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 10 886 6 301

119 476 46 261

Kassa och bank 11, 12 235 566 165 085

Summa omsättningstillgångar 355 042 211 346

SUMMA TILLGÅNGAR 511 120 354 676

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 196 1 194

Fond för utvecklingsutgifter 79 766 60 522

80 962 61 717

Fritt eget kapital

Överkursfond 88 639 87 567

Balanserat resultat  4 183 -26 495

Årets resultat 117 946 70 829

210 768 131 901

291 730 193 618

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16 276 11 761

Skulder till koncernföretag 5 079 5 885

Aktuella skatteskulder 31 778 21 582

Övriga skulder 13 185 11 383

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 153 072 110 447

219 390 161 058

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 511 120 354 676
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i Tkr
 2019-01-01

2019-12-31
2018-01-01
2018-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 158 063 97 731

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 496 21 718

Betald skatt -23 609 -19 479

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 162 951 99 969

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -3 215 -9 752

Förändring av kortfristiga skulder 49 837 28 564

Kassaflöde från den löpande verksamheten 209 573 118 781

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -5 171

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -37 982 -28 984

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 176 -707

Lämnade koncerninterna lån -70 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -111 158 -34 861

Finansieringsverksamheten

Nyemission 1 074 1 457

Teckningsoptioner 0 844

Utbetald utdelning -20 907 -14 916

Lämnade koncernbidrag -8 100 -548

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27 934 -13 163

ÅRETS KASSAFLÖDE 70 481 70 757

Likvida medel vid årets början 165 085 94 328

Likvida medel vid årets slut 235 566 165 085

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 sökan-
de 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 
förutsättningar nedan 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 anläggningstillgången kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar.  

• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomis-
ka 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. 

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 be-
räkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida 
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpan-
de verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den 
diskonteringsränta som används är före skatt och återspeg-
lar 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. 

Noter

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 år
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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. 

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
Utnyttjad checkkredit redovisas under Kortfristiga skulder 
och motsvarande belopp som likvida medel i Kassa och 
bank.

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 anskaffningsvärdet 
enligt kapitel 11 i K3. Instrumentet redovisas i balansräkning-
en 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 förplik-
telserna 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 för-
värvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaff-
ningsvärdet när de uppkommer. 

Kundfordringar och kortfristiga fordringar 

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som om-
sättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för dels en generell reserv kopplad till förfallna 
fordringar och dels 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 mellan-
skillnaden 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 lease-
tagaren. 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 till-
hörande 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 
skatt esats 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 respekti-
ve 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 skatte-
satser 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.

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.

Noter som inte har en direkt referens till resultat- 
eller balansräkning
NOT 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
NOT 15  Fordringar hos koncernföretag
NOT 17  Antal aktier och kvotvärde
NOT 18  Förslag till vinstdisposition
NOT 19  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
NOT 20  Uppskattningar och bedömningar

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
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Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Revisionsbyrån KPMG

Revisionsuppdraget 944 908 650 620

Revisionsnära rådgivning 610 130 412 130

Övriga tjänster 413 375 402 375

1 967 1 412 1 465 1 125

Operationell 
leasing

Operationell 
leasing

Finansiell 
leasing

Finansiell 
leasing

Koncernen 2019 2018 2019 2018

Kostnadsförda leasingavgifter avseende leasingavtal 12 441 11 427 236 242
Framtida minimileaseavgifter för ej uppsägningsbara  
leasingkontrakt
Förfaller till betalning:

inom 1 år 20 124 12 586 177 240

inom 1-5 år 82 858 77 763 107 296

senare än 5 år 115 203 108 506 0 0

Operationell 
leasing

Operationell 
leasing

Finansiell 
leasing

Finansiell 
leasing

Moderbolaget 2019 2018 2019 2018

Kostnadsförda leasingavgifter avseende leasingavtal 11 571 10 537 160 164
Framtida minimileaseavgifter för ej uppsägningsbara  
leasingkontrakt
Förfaller till betalning:

inom 1 år 19 384 11 678 145 161

inom 1-5 år 82 858 76 991 107 264

senare än 5 år 115 203 108 506 0 0

NOT 2 Arvode till revisorer

NOT 3 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 12,4 Mkr (11,4), varav 11,6 Mkr (10,5) avser moderbolaget. 

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

Medelantalet anställda 2019 2018

Antal  
anställda

Varav män
Antal  

anställda
Varav män

Moderbolaget 229 58% 190 58%

Dotterbolagen 45 47% 36 48%

Koncernen totalt 273 226 57%

Löner och andra ersättningar Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Styrelse, VD och ledande befattningshavare 16 302 14 472 13 327 11 894

Övriga anställda 116 806 88 697 97 628 73 804

133 108 103 169 110 956 85 699

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse, VD och ledande befattningsha-
vare

3 832 3 243 2 937 2 424

Pensionskostnader övriga anställda 9 187 6 722 7 388 5 247

Övriga sociala kostnader 43 646 33 580 35 977 27 573

56 665 43 545 46 302 35 244

NOT 4 Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och ledning i moderbolaget

2019
Grundlön/ 

Arvoden
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions- 
kostnader

Övriga  
ersättningar

 
Totalt

Trond Dale, styrelseordförande 381 0 0 0 0 381

Andreas Kemi, ledamot 289 0 0 0 0 289

Anna Frick, ledamot 244 0 0 0 0 244

Olof Hallrup, ledamot 0 0 0 0 0 0

Kerstin Sundberg, ledamot 264 0 0 0 0 264

Magnus Gudéhn 173 0 0 0 0 173

Nils Carlsson, VD* 2 679 1 955 90 1 456 3 740 9 920

Övriga ledande befattningshavare  (7 personer) 5 420 1 798 35 1 482 0 8 735

9 449 3 754 125 2 937 3 740 20 005

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

* Per den 9 december 2019 beslutades det att verkställande direktören Nils Carlsson skulle lämna sin anställning vid Fortnox 
AB. Beslutet innebar en uppsägningstid på 12 månader. Eftersom tidigare verkställande direktör är arbetsbefriad har ersättning 
för uppsägningstid kostnadsförts i sin helhet med ett belopp om 3,7 Mkr, vilket utbetalas under 2019. Totala kostnader hänförli-
ga till byte av vd uppgår till 4,9 Mkr. 

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

2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt -37 518 -23 100 -32 935 -20 469

Förändring av uppskjuten skattefordran 368 0 87 0

Redovisad skatt -37 150 -23 100 -32 848 -20 469

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 172 093 101 979 150 793 91 298

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22,0%) -22 435 -20 086

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4%) -36 828 -32 270

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -694 -667 -665 -386

     Temporära skillnader till följd av pensionslösningar 368 0 87 0
     Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars  
     skattevärde ej redovisats som tillgång

4 0 0 0

     Justering avseende skatter för föregående år 0 2 0 2

Redovisad skatt -37 150 -23 100 -32 848 -20 469

Årets skattekostnad i % 21,6% 22,7% 21,8% 22,4%

NOT 5 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 143 361 110 283 126 954 97 970

Årets anskaffningar 43 041 33 078 37 982 28 984

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 186 403 143 361 164 935 126 954

Ingående avskrivningar -52 751 -32 384 -46 020 -28 441

Årets avskrivningar -27 392 -20 367 -23 512 -17 579

Utgående ackumulerade avskrivningar -80 143 -52 751 -69 532 -46 020

Ingående nedskrivningar -6 578 -4 157 -6 578 -4 157

Årets nedskrivningar -3 151 -2 420 -3 151 -2 420

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 729 -6 578 -9 729 -6 578

Utgående redovisat värde 96 531 84 033 85 675 74 356

NOT 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Könsfördelning bland ledande befattningshavare Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Andel kvinnor i styrelsen 21% 21% 29% 40%

Andel män i styrelsen 79% 79% 71% 60%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50% 44% 50% 43%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50% 56% 50% 57%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Koncernen

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 950 950

Årets anskaffningar 83 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 034 950

Ingående avskrivningar -713 -523

Årets avskrivningar -194 -190

Utgående ackumulerade avskrivningar -907 -713

Utgående balans 127 238

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Belopp vid årets ingång 0 224 0

Under året återförda belopp 0 -224 0

Temporära skillnader till följd av pensionslösningar 368 0 87 0

Belopp vid årets utgång 368 0 87 0

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Förutbetalda hyreskostnader 2 325 947 2 092 708

Övriga förutbetalda kostnader 3 403 2 250 3 034 1 919

Upplupna intäkter 5 760 3 676 5 760 3 674

11 489 6 873 10 886 6 301

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 11 010 10 279 10 821 10 114

Årets anskaffningar 3 210 730 3 176 707

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 220 11 010 13 997 10 821

Ingående avskrivningar -5 361 -3 609 -5 293 -3 574

Årets avskrivningar -1 871 -1 752 -1 833 -1 719

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 232 -5 361 -7 126 -5 293

Utgående balans 6 988 5 649 6 871 5 528

NOT 7 Licenser

NOT 9 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

NOT 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 8 Inventarier

Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2019  -  Org.nr 556469-6291 69



Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2019  -  Org.nr 556469-629170

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Upplupna löner 3 151 4 587 3 044 3 897

Upplupna semesterlöner 6 976 4 946 5 839 4 345

Upplupna sociala avgifter 3 182 1 732 2 791 1 529

Övriga upplupna kostnader 35 767 17 803 24 476 14 761

Förutbetalda licensintäkter 116 721 85 515 116 721 85 515

Övriga förutbetalda intäkter 200 400 200 400

165 997 114 984 153 072 110 447

NOT 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019 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 5 211

63 445

2018 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 5 211

63 445

* Bolaget är vilande

NOT 14 Specifikation av andelar i  koncernföretag

2019 2018

Ställda säkerheter för checkräkningskredit i dotterbolaget Fortnox Finans AB

Företagsinteckning 7 500 18 000

Ställda säkerheter i moderbolaget för checkräkningskredit i dotterbolaget Fortnox Finans AB

Pantsatt bankkonto 0 0

Generell Borgen 5 000 50 000

Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 12  Ställda säkerheter

Koncernen

2019 2018

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 5 000 50 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 49 064

NOT 11 Checkräkningskredit

Moderbolaget

2019 2018

Kundfordringar hos dotterbolag 2 194 1 796

2 194 1 796

NOT 15 Fordringar hos koncernföretag

NOT 18 Förslag till vinstdisposition

Vinstdisposition:
Fritt eget kapital i moderbolaget

Överkursfond och balanserat resultat 92 822

Årets resultat 117 946

Summa fritt eget kapital i moderbolaget 210 768

Styrelsen föreslår:
att till aktieägare utdela 0,50 kr per aktie 29 893

samt att återstående belopp balanseras i ny räkning 180 875

210 768

2019 2018

Antal aktier 59 785 293 59 715 293

Kvotvärde 0,02 0,02

NOT 17 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget

2019 2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 2,4% 3,6%

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

Andel av årets totala ränteintäkter som skett från andra företag inom koncernen 368 0

Andel av årets totala räntekostnader som skett till andra företag inom koncernen 0 19

NOT 16 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Org.nr. Säte

Fortnox Finans AB 556949-9824 Växjö

Fortnox Service AB* 556995-3622 Växjö

Fortnox Försäkringar AB 559116-2564 Växjö

* Bolaget är vilande
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NOT 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

NOT 20 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 tillgång-
ar 
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 
förväntade framtida kassaflöden. Beräkningarna av fram-
tida kassaflöde grundar sig på en bedömning av förväntad 
tillväxttakt och marginalutveckling med utgångspunkt från 
affärsplan för nästa år, ledningens långsiktiga förväntningar 
på verksamheten samt den historiska utvecklingen. 

Reservering för befarade kreditförluster
Fortnox Finans AB ser över sin portfölj av lånefordringar och 
förvärvade kundfordringar månadsvis för att bedöma behovet 
av reservering av befarade kreditförluster. För att avgöra 
huruvida fordringar skall anses som osäkra, görs bedömning-
ar kring huruvida observerbara data om försämrade framtida 
kassaflöden föreligger. Vid denna bedömning utgår Fortnox 
Finans AB från faktorer såsom kreditkvalitet, portföljstorlek 
och andra ekonomiska faktorer och använder historisk infor-
mation som underlag för reservering. Metod och antaganden 
är föremål för löpande genomgångar.

Underskrifter

Växjö den 24 februari 2020

Trond Dale     Tommy Eklund 
Ordförande      Verkställande direktör

 

Anna Frick      Kerstin Sundberg

Olof Hallrup       Andreas Kemi 

Magnus Gudéhn

 

REVISOR
Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 februari 2020

KPMG AB
 

Dan Beitner
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 Aktiebolag (publ) för år 2019 med undantag för 
hållbarhetsrapporten på sidorna 38–45. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 50–75 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisning-
en upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och  
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisnings
lagen. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna 
38–45. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens 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.
 
Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 4–49. 
Den andra informationen innefattar inte årsredovisningen och 
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information.

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

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen 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.

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.

 Revisionsberättelse
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•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, 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 verk-
ställande 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 utta-
landet 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, 
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  
andra författningar
 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Fortnox Aktiebolag (publ) för år 2019 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 kontroll-
eras 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, års
redovisningslagen 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 



Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2019  -  Org.nr 556469-6291Fortnox AB (publ)  Årsredovisning 2019  -  Org.nr 556469-6291 7776

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.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 
38–45 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisnings
lagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

 

Växjö den 24 februari 2020

KPMG AB 
 

 
Dan Beitner, Auktoriserad revisor

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
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