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l  Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 58 MSEK (43,1)

l  Rörelseresultatet ökade med 78 procent till 7,6 MSEK (4,3)

l  Resultatet efter skatt ökade med 44 procent till 4,7 MSEK (3,2)

l  Resultatet per aktie uppgick till 0,08 SEK (0,06)

l  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,6 MSEK (6,1).

l  Antalet aktiva användarlicenser passerar 100 000

l  Elektronisk fakturahantering lanseras

l  Ny kreditupplysningstjänst introduceras

l  Avtal tecknas med LRF Konsult och Moretime

l  Fortnox Arena invigs

FORTNOX 
– SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN

KORT OM OSS

2012 I KORTHET

Med 50 000 kunder och över 100 000 aktiva användar-
licenser är Fortnox Sveriges ledande leverantör av 
internetbaserade affärssystem till företag, föreningar 
samt redovisnings- och revisionsbyråer.  
Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetba-
serade program, för bland annat redovisning, faktu-
rering, säljstöd och löneadministration. Våra kunder 
kan nå sina program och sin information från vilken 
internetansluten dator som helst. Flera användare 

kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela 
information. Kunderna slipper besväret med installa-
tion, uppdateringar och backup. De abonnerar på pro-
grammen och betalar en månatlig avgift per använda-
re och programmodul. Fortnox startades 2001 och har 
huvudkontor i Växjö. Sedan 2007 är aktien upptagen 
till handel på NGM Nordic MTF under beteckningen 
FNOX MTF.
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BEVISAT FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSIDÉ
När jag blickar tillbaka på det gångna året är det med 
både glädje och stolthet. År 2012 var vårt bästa år hittills. 
Vi passerade 50 000 kunder och 100 000 aktiva använ-
darlicenser, vilket innebär att vi stärkte vår position som 
Sveriges största leverantör av webbaserade affärssystem 
för mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer.
Efterfrågan på våra produkter och tjänster var större än 
någonsin. Omsättningen ökade med 34 procent och order-
stocken var vid utgången av året 50 procent större jämfört 
med när det började. 
Vi fortsätter att ta marknadsandelar, särskilt bland byrå-
erna. Under året tecknade vi samarbetsavtal med bland 
andra LRF Konsult och Moretime. Det innebär att vi nu 
har avtal med nio av landets elva största redovisnings- och 
revisionsbyråer och att fler än 4000 redovisningskonsulter 
arbetar kontinuerligt med våra program. Det ger oss en 
unik position på marknaden.

EN ORGANISATION FÖR FRAMTIDEN
Under 2012 lanserade vi flera nya tjänster och gjorde 
viktiga förbättringar i befintliga program. Vi ökade också 
takten i arbetet med att utveckla integrationer mellan 
Fortnox affärsystem och för- och eftersystem från andra 
leverantörer. Vårt mål är att ha integrationer mot alla 
vanligt förekommande system som angränsar till våra 
användningsområden.
Även under 2012 lades stora resurser på att utveckla 
vår organisation för att kunna hantera betydligt större 
kundvolymer. Vi har gjort viktiga förstärkningar inom 
sälj-, support- och utvecklingsavdelningarna, samtidigt 
som vi har utökat våra aktiviteter inom utbildning. Vår 
nya utbildningssatsning, Fortnox Seminarier, som riktar 
sig till redovisningskonsulter, revisorer, företagare och 
ekonomiansvariga, har rönt stor uppskattning, och vår 
årliga roadshow på 16 orter i landet, lockade rekordmånga 
deltagare.

HÖG TILLVÄXT
Vi står också ekonomiskt starkare än någonsin. Rörelsere-
sultatet ökade med 78 procent och kassaflödet förstärktes 
ytterligare. Vi har inga långfristiga skulder eller internt 
aktiverade utvecklingskostnader. En hög soliditet, 
80 procent, och en kassa på närmare 20 MSEK ger oss 
handlingsfrihet. I februari 2012 utsågs vi av affärs- och 
kreditupplysningsföretaget UC till det mest välskötta före-
taget i branschen ”Data, IT och Telekommunikation”.  
Det är mot denna bakgrund som styrelsen har beslutat att 
föreslå årsstämman att Fortnox ska ge aktieutdelning för 
första gången i bolagets 12-åriga historia. 
Våra framgångar uppmärksammades även på andra sätt. 
För andra året i rad blev vi av det oberoende konsultföre-
taget Deloitte utsedda både till ett av Sveriges och till ett 
av Europas snabbast växande teknikföretag. Konkurrensen 
är stor och det är en prestation att lyckas kvalificera sig på 
listorna två år i rad. Dessutom belönades vi med utmärkel-
sen ”Årets tillväxtföretag” i Kronobergs län.

FORTNOX GER ANVÄNDARNA FRIHET
Det viktigaste beviset på att vår affärsidé med internetba-
serade affärssystem till attraktiva villkor är framgångsrik 
är våra kunder. När vi frågar dem vad de uppskattar med 
Fortnox program är det ett ord som ständigt återkommer: 
frihet.

• Fortnox ger friheten att kunna arbeta varifrån som 
helst och på vilken internetansluten PC, Mac, surf-
platta eller smart telefon som helst. Kunderna är inte 
längre låsta till en specifik dator där program och 
information finns lagrade. 

• Fortnox ger friheten att slippa onödigt krångel med 
installationer, uppgraderingar och säkerhetskopiering. 
All tid som man sparar kan man i stället lägga på att 
utveckla sin verksamhet eller på att umgås med nära 
och kära.
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• Fortnox ger friheten att enkelt kunna samarbeta med 
vem som helst på vilka villkor som helst. Till exempel 
att dela kundregister med resten av säljorganisationen, 
att ge styrelse och andra intressenter löpande tillgång 
till rapporter, eller att kunna samarbeta effektivt med 
valfri redovisningskonsult och revisor. 

• Fortnox ger friheten från att vara bunden av avtal och 
långa uppsägningstider. Kunder väljer själva om de 
vill abonnera på programmen kvartals- eller årsvis, 
utan att behöva binda upp sig längre än innevarande 
abonnemangsperiod.  

• Fortnox ger friheten att kunna låta företaget växa utan 
obehagliga överraskningar. Våra program innehåller 
all den funktionalitet som de flesta mindre företag be-
höver för att kunna växa utan att programmen blir en 
begränsande faktor. Vårt breda utbud av program gör 
också att man efter hand kan växa ut till att använda 
ett allt mer omfattande systemstöd, exempelvis för 
löneadministration, tidredovisning, anläggningsre-
gister och säljstöd. Det finns heller inga gränser för 
hur mycket information som får hanteras. Även om 
bokföringen växer med tusentals transaktioner betalar 
man samma månadsavgift som tidigare.

Vi kommer att göra allt för att förvalta det stora förtroende 
som våra kunder visar oss på bästa sätt.

2013 ETT ÅR MED SPÄNNANDE NYHETER
Även om övergången från lokalt installerade program till 
molnbaserat går allt snabbare, är jag övertygad om att vi 
bara är i början av utvecklingen.  Hittills har uppskatt-
ningsvis endast 15-20 procent av de mindre företagen 
tagit steget över till att sköta sin administration i molnet. 
Fortfarande väntar det stora flertalet företag på att befrias. 
Samtidigt ser vi stora möjligheter med tjänster som kanske 
inte traditionellt förknippas med programvaruföretag, men 
som tillför betydande kundnytta. Vi kommer därför även 
fortsättningsvis att lägga stor vikt vid produktutveckling. 
Hälften av Fortnox medarbetare arbetar i dag med att 
utveckla nya tjänster och ny funktionalitet. Jag kan utlova 
flera spännande nyheter under 2013.

FOKUS PÅ HÖG TILLVÄXT UNDER LÖNSAMHET
Hög tillväxt under lönsamhet har fortsatt prioritet. Fortnox 
breda tjänsteutbud, stora kundbas och starka utvecklings-
organisation är våra främsta styrkor.
Vår bakomliggande teknik är medvetet uppbyggd för att 
klara hantering av fler länder. Vi ser heller inga ekonomis-
ka eller kompetensmässiga hinder för att etablera verk-
samhet i andra länder. Vi står med andra ord väl rustade 
när vi bedömer tiden mogen.

Avslutningsvis vill jag tacka kunder, medarbetare, partners 
och aktieägare för att ha bidragit till att 2012 blev ett 
märkesår för Fortnox. År 2013 har alla förutsättningar att 
bli lika spännande.

Jens Collskog, Verkställande direktör

Orderstock (tkr) 2011-2012

-20000
-10000

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Kursutv.

Resultat

Oms.

2012201120102009200820072006200520042003
0

1

2

3

4

5
Kursutv.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000 Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012201120102009200820072006

Börskurs

Börskurs

Resultat efter 
finnansnetto

Netto.omsättning

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 2012

2011

decnovoktsepaugjuljunmajaprmarfebjan

2011

2012

2011 2012



FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING 20126 

AFFÄRSIDÉ
Vår affärsidé är att fullt ut använda den nya internetbase-
rade teknikens möjligheter till att leverera unika fördelar 
inom affärsområdet ”administrativa rutiner och tjänster”. 
Detta innebär att vi ska erbjuda våra målgrupper ett brett 
sortiment av effektiva administrativa program som är 
enkla att lära sig och att använda och som tillgodoser våra 
kunders behov i så hög grad som möjligt. Med hjälp av 
volymbaserade skalfördelar ska vi leverera dessa program 
till mycket attraktiva priser och med hög lönsamhet.

STRATEGIER
För att uppnå vårt mål har vi identifierat ett antal  
strategier. Hur väl vi lyckas med dem är avgörande  
för hur framgångsrika vi blir.
 
l Säkerställa att vår tekniska utveckling ligger  
 i framkant.
l Kontinuerligt lansera nya konkurrenskraftiga 
 program och tjänster. 
l Lansera tjänster och integrationer som attraherar 
 nya målgrupper.
l Ha en säljorganisation som kan nå ut till fler  
 och större kunder.
l Erbjuda effektivt användarstöd och kundvård  
 i toppklass. 

MÅL
Det övergripande målet är att vi ska bli marknadsledare 
inom affärssystem till mindre företag i Sverige. Fortnox 
är redan Sveriges ledande leverantör av internetbaserade 
program för företag, föreningar samt redovisnings- och 
revisionsbyråer.

SKALBAR AFFÄRSMODELL MED MÅNGA  
FÖRDELAR
l Standardiserade internetbaserade affärssystem
l Abonnemang ger regelbundna intäkter
l Förutsägbara intäkter
l Låga rörliga kostnader
l Hög kundlojalitet
l Transaktionsbaserade tjänster
l Inga lager, enkel logistik och kundhantering
l Ingen risk för piratkopiering
l Vänder sig till mindre företag, volymmarknad
l Direktförsäljning via internet och byråpartners
l Höga instegshinder för nya konkurrenter
l Snabbt växande marknad
l Modern teknik ger mobilitet och låga kostnader
l Goda möjligheter till införande av nya program 

och tjänster
l Växande kundstock ger ökad försäljning till 

befintliga kunder

AFFÄRSIDE, STRATEGIER, MÅL OCH AFFÄRSMODELL

FÖRSLAG OM AKTIEUTDELNING

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbase-
rade program för mindre företag, föreningar samt redo-
visnings- och revisionsbyråer.  Analysföretagens samlade 
bedömningar visar att de flesta av Sveriges cirka 850 000 
mindre företag och föreningar inom några år kommer att 
sköta sina administrativa uppgifter via internet. Fortnox 
har målmedvetet positionerat sig för att kunna ta en stor 

del av denna marknad. Vi har under de senaste fem åren 
byggt upp en stor kundstock och har under 2012 passerat 
den kritiska kundmassa som behövs för att prestera goda 
resultat och stabila kassaflöden. Detta bekräftar att vår 
vision är realiserbar och att vår ursprungliga affärsplan 
fortfarande är högst aktuell och klart framtidsinriktad.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om att Fort-
nox ska ge utdelning för verksamhetsåret 2012. Utdel-
ningen föreslås till 0,10 SEK per aktie, motsvarande totalt 
5,8 MSEK. 
Det är första gången i Fortnox 12-åriga historia som 
styrelsen föreslår att bolaget ska lämna aktieutdelning. 
Styrelsen anser att Fortnox ekonomiska ställning och för-
väntade kassaflöden väl motiverar en utdelning till 

aktieägarna. Även efter den föreslagna utdelningen är 
företagets ekonomiska ställning betryggande. 
Företagets ambition är att fortlöpande tillämpa utdelning. 
Styrelsen vill dock klargöra att varje beslut om att föreslå 
utdelning kommer att föregås av en ingående bedömning. 
Bedömningen ska ge svar på om en utdelning kan ske 
utan negativ inverkan för företagets förmåga att utvecklas 
enligt sina strategier och planer. 
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           Molnet är det nya begreppet för den självklara och användarvänliga utvecklingen 
som skett inom IT de senaste åren. Alla stora aktörer är nu på väg in i molnet. Fortnox var 
först i Sverige med att inse vilka fördelar molnet ger småföretagare – inget krångel med 
installation eller uppgradering, hög säkerhet, ökad tillgänglighet och möjligheten att växa 
i sin egen takt utan dyra investeringar. Många börjar nu följa i våra spår – men vi fortsätter 
att utveckla vårt försprång genom att se till att molnet kommer ännu närmare alla som 
står med fötterna på jorden.

VARFÖR MOLNET?
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FORTNOX PIONJÄR I MOLNET
Fortnox var först i Sverige med att inse fördelarna för 
mindre och medelstora företag att sköta sina administra-
tiva tjänster, som bokföring, fakturering, säljstöd, tidrap-
portering och löner, i molnet.
Redan från starten 2001 har vi arbetat med att utveckla 
molnbaserade tjänster, som ska vara lätta att lära sig och 
till ett attraktivt pris.

I takt med att allt fler upptäcker fördelarna med att arbeta 
internetbaserat, har allt fler aktörer också börjat satsa på 
internetbaserade tjänster.  Detta teknikskifte har accelere-
rat under senare år.

 Fortnox passerade under 2012 50 000 kunder och  
100 000 aktiva användarlicenser, vilket gör oss till Sve-
riges ledande leverantör av internetbaserade affärsystem 
för mindre företag, organisationer samt redovisnings- och 
revisionsbyråer.

FLEXIBILITET OCH FRIHET ÅT ANVÄNDARNA
Som abonnent på Fortnox tjänster kan användaren alltid 
komma åt sina program och sin information från vilken 
internetuppkopplad PC, Mac, surfplatta eller smart telefon 
som helst. Användarna kan, utan dubbelarbete, samarbeta 
och dela information med varandra oavsett var de befinner 
sig. Det passar också perfekt för en utspridd säljorganisa-
tion som vill ha tillgång till samma kund- och prospekt-
register, eller för föreningen som vill att flera personer 
ska ha tillgång till redovisningen, mötesprotokoll eller 
medlemsregister.

SNABB TILLVÄXT FÖR MOLNBASERADE AFFÄRS-
SYSTEM
Det ökade intresset för Fortnox produkter återspeglas 
även i den snabba tillväxten av internetbaserade affärssys-
tem i Sverige. Analysföretaget Radar räknar med att den 
svenska molntjänstmarknaden för affärsystem kommer att 
dubbleras de kommande åren – från 150 MSEK år 2011 
till närmare 300 MSEK år 2015. Det motsvarar en årlig 

genomsnittlig tillväxt på 20 procent, vilket är väsentligt 
högre än för marknaden för traditionella affärsystem, 
där tillväxten de senaste åren har legat mellan 1,2 och 4 
procent per år.  

Enligt Radar är fördelarna med molnbaserade affärssystem 
störst för mindre och medelstora företag. Investeringar i 
affärssystem tillhör de mest kostsamma IT-investeringarna 
ett företag gör under en tioårsperiod. Genom att abonnera 
på tjänsterna slipper företagen den höga initiala kostnaden 
som en traditionell installation innebär.

SVENSKA FÖRETAG FÖREGÅNGARE
Den svenska marknaden är särskilt väl lämpad för moln-
baserade tjänster.  Sverige placerar sig i topp i den senaste 
mätningen av Networked Readiness Index 2012 från 
World Economic Forum. Sverige får högst poäng i kate-
gorierna infrastruktur, företagens och hushållens it – och 
internetanvändning.

Enligt SCBs rapport ”Företagens användning av IT 2012”, 
använder nästan alla svenska företag (98 procent) med 
10 anställda eller fler datorer och nästan lika många har 
tillgång till Internet. Bland företag med 1-9 anställda är 
andelarna något lägre, 91 procent respektive 90 procent. 

STOR MARKNADSPOTENTIAL
Fortnox vänder sig till målgruppen små och medelstora 
företag som inte ställer krav på specialanpassningar av 
de administrativa programvarorna.  Enligt Ekonomifakta 
finns det drygt en miljon företag inom kategorierna en-
mans-, mikro- och småföretag. Det motsvarar 99,4 procent 
av alla företag i Sverige.
En annan viktig kundgrupp är redovisnings- och revi-
sionsbyråer. Fortnox har idag partneravtal med nio av de 
elva största redovisnings- och revisionsbyråerna i Sverige 
och med drygt 1 500 mindre och medelstora byråer. Sam-
mantaget arbetar idag fler än 4000 redovisningskonsulter 
och revisorer i Sverige kontinuerligt i Fortnox program.

FORTNOX OCH VÅR MARKNAD

Fortnox är verksamt på marknaden för inter-
netbaserade tjänster, så kallade molntjänster, 
inom segmentet affärssystem. Programvarorna 
levereras som en tjänst via internet. 

På engelska brukar det även kallas för Software 
as a Service (SaaS). Fortnox kunder är små och 
medelstora företag, organisationer, föreningar 
samt redovisnings- och revisionsbyråer.
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BREDASTE PRODUKTPORTFÖLJEN
Fortnox tillhandahåller marknadens mest kompletta 
erbjudande av internetbaserade administrativa program. 
Vår produktportfölj består för närvarande av tiotalet 
program:
bokföring, fakturering, autogiro, order, CRM säljstöd, 
tidredovisning, lön, arkivplats, anläggningsregister och 
klienthanterare. Därtill erbjuder vi bland annat tilläggs-
tjänster som elektronisk fakturahantering, kreditupplys-
ningar samt gratis hämtning av företagsuppgifter. 

Fortnox har som ambition att erbjuda integrationer mot 
alla vanligt förekommande system som angränsar till 
våra användningsområden. För närvarande finns integra-
tioner till ungefär 100 system från andra leverantörer.

KLARLÄGGANDE AV FÖRHÅLLANDET, FORTNOX 
AB OCH FORTNOX INTERNATIONAL AB
Då det på grund av namnens likhet har förekommit felak-
tigheter på bl a investerarsajter beträffande förhållandet 
mellan Fortnox AB och Fortnox International  AB har  
vi i samråd med Fortnox International AB beslutat göra 
nedanstående klarläggande.
 
Fortnox AB har sedan 2010 ett licensavtal med Fortnox 
International AB (FINT) som ger Fortnox International 
AB rätt att på royaltybasis anpassa och marknadsföra 
Fortnox ABs produkter i fyra länder; Finland, Tyskland, 
Polen och Storbritannien. 
 
Fortnox International AB är ett juridiskt, ägarmässigt och 
ekonomiskt helt fristående bolag med en egen organisa-
tion och egen företagsledning, som förutom namnet inte 
har några kopplingar till Fortnox AB.
 

Fortnox AB är ensam ägare till varumärket och pro-
dukterna, samt äger alla rättigheter till att marknadsföra 
produkterna på samtliga övriga utlandsmarknader.

Fortnox AB är noterat på NGM Nordic MTF under 
beteckningen FNOX MTF. Fortnox International AB är 
noterat på NGM Nordic MTF under beteckningen 
FINT MTF.

FORTNOX ARENA 
I september 2012 invigdes Fortnox Arena, världens 
modernaste innebandyarena, i Växjö. Under hösten ar-
rangerades här bland annat ”World Challenge”, världens 
största innebandyturnering efter VM. Varje vecka tränar 
och spelar hundratals barn, ungdomar och seniorer inne-
bandy i Fortnox Arena.
Som sponsor och namngivare till Fortnox Arena sprider 
vi varumärket Fortnox såväl lokalt som nationellt och 
internationellt. Arenasponsringen har bidragit till att 
öka intresset för oss lokalt, vilket underlättat vid rekry-
teringen av nya medarbetare. Den har även ökat känne-
domen om Fortnox i föreningsvärlden, som är en viktig 
målgrupp för oss.
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STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

Christer Nilsson 
Styrelseordförande

Född: 1947, invald i styrelsen och styrelseordförande sedan 2008. 
Ingenjör.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i det egna företaget Affärsutveckling 
Christer Nilsson AB. Styrelseledamot i bland annat Scilife AB och Karlo Förvaltning 
AB*. Ledamot i Tillväxtanalys Kapitalmarknadsråd.

Bakgrund: Verksam inom ABB på 70-talet och drev därefter egna företag under 
80-talet, främst inom IT, bland annat Owell AB. Från slutet av 80-talet varit verksam 
som affärsängel och varit engagerad i ett 50-tal företag. Från 1994 ledamot i ATLE 
Företagskapital och styrelseordförande i ATLE Venture, som år 2001 köptes av det 
engelska investmentbolaget 3i. Under 90-talet också en av grundarna och styrelse-
ledamot i ett av Polens största IT-företag – Computerland (numera Sygnity).

Egna och närståendes aktieinnehav: 1 405 133 aktier. 
*Karlo Förvaltning AB äger 6 987 717 aktier i Fortnox.

Jan Pyrell 
 
Född: 1949, invald i styrelsen 2009. 
Jur. kand.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nelson Garden AB, Lennart Ottosson Bygg AB, 
Hallabro Elektriska AB, Braås Taxi AB, Fabas International AB.

Bakgrund: Har haft ett hundratal styrelseuppdrag under 25 års tid. Arbetar som 
advokat.

Egna och närståendes aktieinnehav: Äger 140 000 aktier i Fortnox genom  
egna bolag. 

Donald Sällqvist 
 
Född:1945, invald i styrelsen 2004.  
Ingenjör IFL företagsledarutbildning.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och delägare i Vizooma AB, Styrelseledamot i 
Alutrade AB.

Bakgrund: Delägare och vice VD i hisstillverkningsbolaget Deve Schindler AB samt 
styrelseordförande i ett antal utländska dotterbolag under perioden 1969-1994. 
Delägare och styrelseledamot i industrigruppen Garpco AB under perioden 1992-
2007. Styrelseledamot i norska projektutvecklingsbolaget Creditservice A/S. Arbetar 
idag som investor och portföljförvaltare.

Egna och närståendes aktieinnehav: 3 864 000 aktier.
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Jens Collskog 
VD 

Jens Collskog har varit verksam i Fortnox som försäljningschef sedan starten 
2001. Han tillträdde som VD i mars 2010. Han har arbetat i programvarubranschen 
i över 20 år, bland annat som försäljnings-, utbildnings- och supportchef.  

Egna och närståendes aktieinnehav: 740 000 aktier.

Karin Korpe 
Vice VD och ekonomichef

Karin Korpe har arbetat i Fortnox sedan hösten 2008, med försäljning och utbild-
ning. Sedan hösten 2009 är hon ekonomichef och sedan mars 2010 vice VD. Karin 
har tidigare arbetat som ekonomichef i såväl små som större företag. Hon har 
också drivit egen redovisningsbyrå.

Egna och närståendes aktieinnehav: 37 500 aktier.

STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

Erik Fjellborg 
 
Född: 1986, invald i styrelsen 2011. 
Studier vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: VD, Quinyx AB

Bakgrund: Grundade som 17-åring Quinyx AB med idén att utveckla ett webbaserat 
personalhanteringssystem med fokus på medarbetarinteraktion. Produkten har 
bland annat belönats av GSEA i Chicago för “Best Innovation 2007”. Har varit enga-
gerad i Ung Företagsamhets nationella styrelse. Han har mottagit utmärkelser som 
Anders Wall stipendiet 2006, Årets unga entreprenör av Founders Alliance 2007, 
Bästa internationella tillväxt av Ernst & Young 2008 och Årets stjärnskott på Han-
delshögskolan i Stockholm 2009. Är idag VD på Quinyx AB.

Egna och närståendes aktieinnehav: 5 000 aktier.

Olof Hallrup 
 
Född: 1958, invald i styrelsen 2011.  
Jur. kand., Civ. EK. Fil Kand. i Handelsrätt.

Övriga uppdrag: Huvudägare till Karlo Förvaltnings AB. Styrelseordförande i Nordic 
Försäkring & Riskhantering. Styrelseledamot i Västergatans fastighets AB, First 
Kraft AB, Diamorph AB och Diamorph Berings AB.

Bakgrund: Aktiemäklare, Optionsmäklare. Verksam inom Investment AB Kinnevik 
och Stena AB under 80 och 90- talen. Från 1999 har han huvudsakligen arbetat med 
affärsutveckling och i eget bolag varit aktiv som riskkapitalist med ett 20-tal olika 
engagemang.

Egna och närståendes aktieinnehav: 7 350 000 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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”Var som helst.  
När som helst. Och vi tar 
hand om det krångliga”
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FORTNOX PRODUKTERBJUDANDE

Som användare av Fortnox loggar man enkelt in via sin 
vanliga webbläsare till sina program och sin informa-
tion utan att behöva tänka på att installera program, 
uppgradera eller ta säkerhetskopior av sin information. 
Man når sina program från vilken internetansluten dator 
som helst.

Produkterna arbetar i samma databas och är fullständigt 
integrerade. Detta medför betydande fördelar som att 

kunddata är åtkomliga från flera program och inte behö-
ver uppdateras på mer än ett ställe. 
 
Andra fördelar är att kunden lätt lär sig en ny produkt 
från Fortnox genom ett intuitivt användargränssnitt och 
ett konsekvent utseende och struktur.

Flera användare kan samtidigt arbeta i samma  
program även om de fysiskt är på olika platser.  

LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA  
PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN

Extra licens 59:-/mån Extra licens 59:-/mån

Extra licens 59:-/mån

Extra licens 59:-/mån

Extra licens 59:-/mån

Extra licens 59:-/mån

Extra licens 29:-/mån

Extra licens 59:-/mån

Extra licens 59:-/mån

FAKTURERING

ORDER

ANLÄGGNINGSREGISTER

LÖN

TIDREDOVISNING

CRM SÄLJSTÖD

ARKIVPLATS99:-/mån 99:-/mån

99:-/mån

59:-/mån 99:-/mån

99:-/mån 99:-/mån

99:-/mån 99:-/mån

AUTOGIRO

BOKFÖRING

Alltid med Fortnox

4 Ingen startavgift

4 Inga programinstallationer

4 Använd programmen från vilken  

 dator som helst

4  Daglig säkerhetskopiering

4 Du behöver inte tänka på uppdateringar

SNABBT på 15 minuter är du igång!  SÄKERT säkerhetskopiering, lagring, uppdateringar sker i 
molnet  ENKELT logga in och kör från valfri dator, surfplatta och telefon  BILLIGT låg fast må-
nadskostnad inga dyra investeringar  FLEXIBELT utbyggbart i takt med din egen tillväxt
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INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade admi-

nistrativa program för företag, föreningar samt redovisnings- och 

revisionsbyråer. Bolagets affärsidé är att erbjuda kunderna ett 

brett utbud av administrativa program för bokföring, fakturering, 

CRM-säljstöd, tidredovisning och lönehantering via internet, som 

är enkla att lära sig att använda och som tillgodoser kundernas 

behov i så stor utsträckning som möjligt.

 

Kunderna har tillgång till programmen och sina lagrade data från 

en internetuppkopplad dator, var de än befinner sig och dygnet 

runt. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och dela in-

formation. Kunderna slipper besvär med installationer, uppdate-

ringar och säkerhetskopiering på den egna datorn. 

Kunderna abonnerar på programmen och betalar en låg månatlig 

avgift per användare och programmodul. Prismodellen är enkel, 

priset är inte beroende av hur mycket information som lagras i 

programmet, eller hur mycket funktionalitet man använder.

Kunder är små och medelstora företag, föreningar och organisa-

tioner samt redovisnings- och revisonsbyråer, såväl enmansby-

råer som internationellt verksamma byråer.

Fortnox AB startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. All verk-

samhet bedrivs i moderbolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET 

Fortnox befäste sin ställning som Sveriges ledande leverantör av 

internetbaserade administrativa program. Under året passerade 

antalet aktiva användarlicenser 100 000 stycken.

Samarbetsavtal tecknades med LRF Konsult, som har fler än 

1500 medarbetare vid 135 kontor i Sverige, och med rådgivnings- 

och revisionsbyrån Moretime med ett 80-tal medarbetare.  Avta-

len innebär att de kan erbjuda sina kunder moderna samarbeten 

för kundernas administration med hjälp av Fortnox program. 

Fortnox har därmed samarbetsavtal med nio av Sveriges elva 

största redovisnings- och revisionsbyråer. Över 4000 redovis-

ningskonsulter och revisorer arbetar löpande i Fortnox program.

I juni lanserades en ny tjänst för elektronisk fakturahantering 

som gör att användarna kan effektivisera sin fakturahantering. 

Användare av Fortnox Bokföring och Fortnox Arkivplats kan få 

sina inskannade fakturor automatiskt tolkade och informationen 

registrerad i Fortnox Bokföring.

Under hösten lanserades en ny kreditupplysningstjänst som 

innebär att användarna kan ta kreditupplysningar på sina kunder 

direkt i Fortnox program till låg kostnad. De kan också kostnads-

fritt hämta adresser och andra företagsuppgifter automatiskt i 

Fortnox program.

Uppgraderingar och förbättringar har under året även gjorts 

i programmen Bokföring, Fakturering, Order, Lön, och CRM-

Säljstöd samt i Fortnox Klienthanterare. Arbetet fortsatte med att 

utveckla integrationer mot andra system med användningsområ-

den som gränsar till Fortnox.

Fortnox roadshow för redovisnings- och revisionsbyråer genom-

fördes för femte året i rad på 16 orter med rekordstort antal 

deltagare. En ny utbildningssatsning, Fortnox Seminarier, som 

riktar sig till redovisningskonsulter, revisorer, småföretagare och 

ekonomiansvariga, inleddes under hösten.

Fortnox blev för andra året i rad utsett till ett av Sveriges och 

Europas snabbast växande teknikföretag av det oberoende kon-

sultföretaget Deloitte. I november utnämndes Fortnox till ”Årets 

tillväxtföretag” i Kronobergs län. 

ÅRSREDOVISNING
Fortnox Aktiebolag (publ), 556469-6291

Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox Aktiebolag 
(publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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ÄGARFÖRHÅLLANDE
De tio största aktieägarna per 2012-12-31.

Namn Antal aktier Andel av  
kapital/ 

röster
Karlo Förvaltnings AB, Växjö 6 987 717 11,96 %
Nordea Life & Pensions / NLP 3 864 000 6,61 %
Banque Öhman S.A., Luxemburg 3 765 623 6,45 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension, 
Stockholm

1 931 550 3,31 %

Birger Bergström, Växjö 1 507 006 2,58 %

Affärsutveckling Christer Nilsson AB, 
Växjö

1 403 054 2,40 %

Peder Klas-Åke Bengtsson, Borås 1 400 000 2,40 %
Netfonds ASA, NQI, Oslo 1 331 671 2,28 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB, 
Bromma

1 264 584 2,16 %

Print IT Tingsryd AB, Växjö 1 171 843 2,01 %
Övriga aktieägare 33 790 211 57,84 %
Totalt 58 417 259 100,00 %

FLERÅRSÖVERSIKT
tkr 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning 57 958 42 935 28 693 18 559 7 859
Resultat efter finansnetto 7 899 4 443 5 279 -2 428 -10 704
Balansomslutning 45 640 39 065 30 109 29 180 21 788
Soliditet (%) 80 81 84 72 76
Medelantalet anställda 60 41 28 23 17

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

balanserat resultat 30 557 249
årets vinst 4 676 563

Summa 35 233 812

behandlas så att 
till aktieägarna utdelas 0,10 kr per aktie 5 841 726
i ny räkning överföres 29 392 086

Summa 35 233 812

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödes-
analyser med tilläggsupplysningar.

FRAMTIDA UTVECKLING
Kundtillströmingen väntas fortsätta att utvecklas väl under 
2013. Fortnox bedömer att det finns fortsatt stor tillväxt-
potential. Fortfarande använder bara en mindre del av 
Sveriges små och medelstora företag internetbaserade 
administrativa program. 
Under 2012 har supportorganisationen förstärkts för att 
kunna hantera de ökade kundvolymerna.  Samarbetet med 
de större redovisnings- och revisonsbyråerna utvecklas 
väl.

FORSKNING OCH UTVECKLING 
Produktutvecklingen bedrivs inom Fortnox AB. Arbetet med att 

utveckla nya och förbättra befintliga program har fortsatt under 

2012. Utvecklingsorganisationen har förstärkts ytterligare. Under 

2013 planerar Fortnox att lansera flera nya tjänster.
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RESULTATRÄKNING

belopp i kronor
 

Not
2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01 
2011-12-31

Nettoomsättning 57 957 899 42 934 601

Övriga rörelseintäkter 1 0 245 380

57 957 899 43 179 981

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -7 263 871 -6 444 133

Övriga externa kostnader 2 -12 662 025 -9 119 039

Personalkostnader 3 -28 489 293 -21 882 937

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 -1 924 473 -1 465 731

-50 339 662 -38 911 840

Rörelseresultat 7 618 237 4 268 141

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 294 253 176 028

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 618 -1 508

280 635 174 520

Resultat efter finansiella poster 7 898 872 4 442 661

Resultat före skatt 7 898 872 4 442 661

Skatt på årets resultat 5 -3 222 309 -1 196 152

ÅRETS RESULTAT 4 676 563 3 246 509
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BALANSRÄKNING

belopp i kronor
 

Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 3 781 266 3 328 658

Goodwill 7 2 200 000 2 800 000

5 981 266 6 128 658

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 407 205 480 851

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 9 5 490 143 8 712 452

Summa anläggningstillgångar 11 878 614 15 321 961

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 558 318 5 460 063

Övriga fordringar 17 879 61 542

Förskott till leverantör 0 109 225

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 6 488 021 5 309 501

14 064 218 10 940 331

Kassa och bank 19 697 003 12 802 519

Summa omsättningstillgångar 33 761 221 23 742 850

SUMMA TILLGÅNGAR 45 639 835 39 064 811
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BALANSRÄKNING

belopp i kronor
 

Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 168 345 1 168 345

1 168 345 1 168 345

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 30 557 250 27 310 740

Årets resultat 4 676 563 3 246 509

Summa eget kapital 36 402 158 31 725 594

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 512 299 338 443

Leverantörsskulder 1 358 886 1 286 656

Övriga skulder 2 066 118 2 498 470

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 5 300 374 3 215 648

Summa kortfristiga skulder 9 237 677 7 339 217

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 639 835 39 064 811

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS

belopp i kronor
 

Not
2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 7 898 872 4 442 661

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 1 924 473 1 465 731

Betald skatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 9 823 345 5 908 392

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -3 123 887 -2 417 052

Förändring av kortfristiga skulder 1 898 460 2 568 214

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 597 918 6 059 554

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 629 000 -3 382 997

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -74 434 -302 249

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 703 434 -3 685 246

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 3 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 3 000 000

ÅRETS KASSAFLÖDE 6 894 484 5 374 308

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 12 802 519 7 428 211

Likvida medel vid årets slut 19 697 003 12 802 519
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Fortnox AB (publ) 556469-6291

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

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

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

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

Intäktsredovisning
Licensintäkter intäktsförs i enlighet med avtalets innebörd och 
tidslängd. 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller 
kommer att få. 
Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning 
i den takt arbetet utförs. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, 
tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet 
av utfört arbete och redovisas i posten förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter.

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

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

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

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även där-
med sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 

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

NOTER
NOT 1 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

Avtalet med Fortnox International AB är under omförhandling. Årets 
royaltyintäkter har därför ej påverkat resultatet för 2012. 

NOT 2 ARVODE TILL REVISORER 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakt-
tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

belopp i kronor 2012 2011

Andersson & Co

Revisionsuppdrag 74 450 109 818
Övriga uppdrag 0 0

74 450 109 818

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 76 150 33 216
Övriga uppdrag 0 0

76 150 33 216

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2012 2011

Medelantalet anställda

Kvinnor 28 19
Män 32 22

60 41

Könsfördelning ledning
Styrelse:
Kvinnor 0 0
Män 5 5
Övriga ledande befattningshavare:
Kvinnor 1 1
Män 1 1

2 2

belopp i kronor 2012 2011

Löner och andra ersättningar

Styrelse och ledning 2 080 245 2 019 981
Övriga anställda 18 327 223 13 144 768

20 407 468 15 164 749

belopp i kronor 2012 2011

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och 
ledning

409 644 328 377

Pensionskostnader för övriga anställda 1 180 256 1 101 408
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 6 123 531 4 812 548

7 713 431 6 242 333

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader

28 120 899 21 407 082
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 NOT 4 AVSKRIVNINGAR 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 20 %

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 20 % 

NOT 5 ÅRETS SKATT

2012-12-31 2011-12-31
Skatt på årets resultat -2 149 236 - 1 196 152
Ändrat värde av förlustavdrag på grund av 
ändrad skattesats 

-1 073 073 0

Summa skattekostnad -3 222 310 -1 196 152

NOT 6 BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
UTVECKLINGSARBETEN

belopp i kronor 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 817 180 6 434 183

Inköp 1 629 000 382 997

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 446 180 6 817 180

Ingående avskrivningar -3 488 522 -2 399 201

Årets avskrivningar -1 176 392 -1 089 321

Utgående ackumulerade avskrivningar - 4 664 914 -3 488 522

Utgående redovisat värde 3 781 266 3 328 658

NOT 7 GOODWILL
belopp i kronor 2012-12-31 2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 000 000 0
Inköp 0 3 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 000 000 3 000 000

Ingående avskrivningar -200 000 0
Årets avskrivningar -600 000 -200 000
Utgående ackumulerade avskrivningar -800 000 -200 000

Utgående redovisat värde 2 200 000 2 800 000

NOT 8 INVENTARIER

belopp i kronor 2012-12-31 2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 358 698 1 056 449
Inköp 74 435 302 249
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 433 133 1 358 698

Ingående avskrivningar -877 847 -701 437
Årets avskrivningar -148 081 -176 410
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 025 928 -877 847

Utgående redovisat värde 407 205 480 851

2011
Grundlön/ 

Arvoden
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions-
kostnader

Övriga  
ersättningar

Totalt

Christer Nilsson, styrelsens ordförande 85 600 0 0 0 0 85 600

Jan Pyrell, ledamot 42 800 0 0 0 0 42 800

Donald Sällqvist, ledamot 42 800 0 0 0 0 42 800

Olof Hallrup, ledamot 42 800 0 0 0 0 42 800

Erik Fjellborg, ledamot 42 800 0 0 0 0 42 800

Jens Collskog, Verkställande Direktör 765 585 190 000 0 212 714 0 1 168 299

Karin Korpe, Vice VD 687 596 120 000 0 115 663 0 923 259

1 709 981 310 000 0 328 377 0 2 348 358

Löner och andra ersättningar till styrelse och ledning

2012
Grundlön/ 

Arvoden
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions-
kostnader

Övriga  
ersättningar

Totalt

Christer Nilsson, styrelsens ordförande 88 000 0 0 0 0 88 000

Jan Pyrell, ledamot 44 000 0 0 0 0 44 000

Donald Sällqvist, ledamot 44 000 0 0 0 0 44 000

Olof Hallrup, ledamot 44 000 0 0 0 0 44 000

Erik Fjellborg, ledamot 44 000 0 0 0 0 44 000

Jens Collskog, Verkställande Direktör  808 702 194 000 0 233 790 0 1 236 492

Karin Korpe, Vice VD 705 543 108 000 0 175 854 0 989 397

1 778 245 302 000 0 409 644 0 2 489 889

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER (FORTSÄTTNING)
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NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

belopp i kronor 2012-12-31 2011-12-31
Upplupna personalkostnader 2 953 207 2 250 405
Övriga upplupna kostnader 2 347 167 965 243

5 300 374 3 215 648

NOT 13 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR 
I KASSAFLÖDET 

belopp i kronor 2012-12-31 2011-12-31
Avskrivningar 1 924 473 1 465 731

1 924 473 1 465 731

Växjö den 8 februari 2013

Christer Nilsson  Jens Collskog 
Ordförande   Verkställande direktör

 

Erik Fjellborg  Olof Hallrup

Jan Pyrell   Donald Sällqvist

REVISORSPÅTECKNING

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 februari 2013. 

Victoria Rodin  Åke Andersson
Godkänd revisor  Auktoriserad revisor

NOT 11 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Antal aktier: 58 417 259

belopp i kronor
Aktiekapital Överkurs-fond Balanserat 

resulat
Årets Resultat

Belopp vid årets ingång 1 168 345 47 019 310 -19 708 569 3 246 509

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 3 246 509 -3 246 509

Årets resultat 4 676 563

Belopp vid årets utgång 1 168 345 47 019 310 -16 462 060 4 676 563

NOT 9 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

belopp i kronor 2012-12-31 2011-12-31
Uppskjuten skattefordran 5 490 143 8 712 452

5 490 143 8 712 452

Uppskjuten skattefordran avser värdet av skattemässiga  
underskott.

NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
                INTÄKTER

belopp i kronor 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna intäkter 5 253 879 5 089 679
Förutbetalda kostnader 1 234 142 219 822

6 488 021 5 309 501
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Fort-
nox Aktiebolag (publ) för räkenskapsåret 2012-01-01 
-2012-12-31. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 14-22.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS AN-
SVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktö-
ren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsen-
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Fortnox Aktie-
bolag (publ)s finansiella ställning per den 31 december 
2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut-
fört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Fortnox Aktiebolag 
(publ) för 2012-01-01 -2012-12-31.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 
ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

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

 
Växjö den 12 februari 2013 

Åke Andersson  Victoria Rodin
Auktoriserad revisor Godkänd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Fortnox Aktiebolag (publ), org.nr 556469-6291
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Fortnox AB (publ) 
Box 427, 351 06 Växjö
Telefon: 0470-78 50 00
Telefax: 0470-78 50 01
E-post: info@fortnox.se
Hemsida: www.fortnox.se
Organisationsnummer: 556469-6291

Facebook: www.fortnox.se/facebook
Twitter: twitter.com/fortnoxab
Google+: www.fortnox.se/googleplus
Instagram: instagram.com/fortnoxab
Youtube: www.youtube.com/user/FortnoxAB
Frågor & Svar: http://forum.fortnox.se

Revisionsbyrån Andersson & co 
i Växjö AB
Nygatan 19B, 352 31 Växjö
Telefon: 0470-72 30 00
Telefax: 0470-72 30 29

Ernst & Young AB

Box 512, 351 06 Växjö
Telefon: 0470-75 58 00
Telefax: 0470-75 58 49

Auktoriserade revisorer:


