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Med över 200 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre 
företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av program för bland annat redovisning, fakturering, 
säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator 
som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppda-
teringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. 
Fortnox, grundat 2001, har 217 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För 
ytterligare information se www.fortnox.se
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Med över 200 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande 
leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och 
administration för småföretagare, föreningar, skolor och 
redovisningsbyråer. 

Fortnox erbjuder ett brett utbud av tjänster inom 
fintechområdet, bland annat redovisning, fakturering, 
säljstöd, tidredovisning och löneadministration.  
Via dotterbolaget Fortnox Finans erbjuds finansierings-
tjänster. Fortnox satsar även på insurtech. Under 2018 
kommer Fortnox att börja erbjuda försäkringstjänster 
via det nystartade dotterbolaget Fortnox Försäkringar.

Kunderna kan nå sina program och sin information från 
vilken internetansluten dator som helst.  

Flera användare kan också vara inloggade samtidigt, 
samarbeta och dela information. En stor fördel är att 
de slipper besväret med installation, uppdateringar och 
säkerhets kopiering. Kunderna abonnerar på program-
men och betalar en månadsavgift per användare och 
programmodul.

Fortnox, grundades 2001 och har 217 anställda inom 
koncernen med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad  
på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se 
www.fortnox.se.

Fortnox i korthet

2017 2016

NETTOOMSÄTTNING, MKR 
Nettoomsättningen för koncernen ökade med  
43,8 procent till 272,3 Mkr (189,3) 272,3 189,3
RÖRELSERESULTAT, MKR
Rörelseresultatet uppgick till 62,7 Mkr (41,9) 62,7 41,9
RÖRELSEMARGINAL, PROCENT
Rörelsemarginalen uppgick till 23,0 procent (22,1) 23,0 22,1
RESULTAT EFTER SKATT, MKR
Resultatet efter skatt uppgick till 48,8 Mkr (32,6) 48,8 32,6
RESULTAT PER AKTIE, KR
Resultat per aktie uppgick till 0,82 SEK (0,56) 0,82 0,56
ANTAL KUNDER
Antal kunder ökade till 203 000 (155 000) 203 000 155 000
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Viktiga händelser 2017
Mars
Fortnox tecknar samarbetsavtal med Företagarna. 
Avtalet gör det möjligt för Företagarna att erbjuda sina  
70 000 medlemmar molnbaserade lösningar för eko-
nomi och administration. Fortnox blir på det sättet en 
viktig pusselbit i Företagarnas satsning på att digitali-
sera och förenkla för landets småföretag. 

Maj
Fortnox förvärvar rättigheterna till Fortnox Lön från 
Datavara, som i samarbete med Fortnox utvecklat 
molnbaserade program för löneadministration. 
Förvärvet innebär att utvecklingstakten kan öka för att 
erbjuda ännu bättre lösningar till företagare och redo-
visningskonsulter.

Fortnox förvärvar de resterande aktierna, motsvarande 
totalt 7,6 procent, i dotterbolaget Nox Finans av mino-
ritetsaktieägarna MVSC Holding Sweden AB och Print 
It i Tingsryd AB. Förvärvet innebär att Fortnox nu på 
egen hand kan driva den fortsatta utvecklingen av de 
strategiskt viktiga finansiella tjänsterna inom koncer-
nen. Senare under året genomförs ett namnbyte till 
Fortnox Finans.

Juni 
Handelsbanken tecknar avtal med Fortnox som inne-
bär att bankens företagskunder i Sverige får tillgång 
till Fortnox molnbaserade lösningar. Det innebär till 
exempel tillgång till bokföring, löneadministration och 
fakturering direkt i Handelsbankens internet- och 
mobilbank. 

Fortnox beslutar att bygga upp ett nytt tjänsteom-
råde inom insurtech. Syftet är att erbjuda prisvärda 
försäkrings tjänster till småföretagare. Dessa tjänster 
kommer att bli en naturlig del av Fortnox ekosystem av 
molntjänster. 

Augusti
Fortnox inleder ett samarbete med företaget  
Companyexpense för att tillsammans utveckla en ny 
lösning för att förenkla hanteringen av utlägg med 
hjälp av digitala kvitton. Via mobilen ska användarna 
ha möjlighet att direkt hantera kvitton, milersättning, 
utlägg och traktamenten på ett enkelt och snabbt sätt, 
vilket sparar tid.  

September
Fortnox lanserar företagets första lagersystem. Det 
ger småföretagare kontroll på varulagret och inne-
bär att Fortnox blir ännu mer relevant, särskilt för de 
småföretag som säljer varor i butik eller via e-handel. 
Lagersystemet är en molnbaserad helhetslösning där 
ett effektivt stöd för varulagret ingår, integrerat med t ex 
fakturering, order och bokföring. 

Oktober
Roger Hartelius rekryteras som ny finanschef med 
fokus på strategisk utveckling av koncernen. Han 
kommer närmast från en liknande tjänst för den moln-
baserade och internationella tidningstjänsten Readly.  

November
Åsa Andersson rekryteras som VD för det nya affärs-
området försäkringar. Hon har en bred erfarenhet från 
framförallt bank, försäkring och detaljhandel. Ett viktigt 
uppdrag för det nya försäkringsteamet blir att öka 
tempot i arbetet med att erbjuda digital försäkrings-
förmedling till Sveriges småföretagare.  

December
Fortnox och Upsales Nordic AB startar samarbete där 
Fortnox kommer att erbjuda småföretagare ett av de 
modernaste säljstödsystemen på marknaden. Den 
nya molnbaserade tjänsten kommer att lanseras under 
2018.

Fortnox passerar en viktig milstolpe: 200 000 kunder. 
Vid årets slut har företaget 203 000 kunder, vilket 
innebär en ökning med 31 procent jämfört med före-
gående år.
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Bästa aktieägare

Styrelsens beslut hösten 2016 innebar ett tydligt fokus på 
utveckling av det erbjudande som är strategiskt viktigt för 
Fortnox. Det har bl a inneburit en ökad mobilitet samt att vi nu 
har kontrollen över väsentliga funktioner i basutbudet. Ett ex-
empel är affären med Datavara där vi förvärvade rättigheterna 
till det molnbaserade löneprogrammet.

Ett annat exempel är finansrörelsen där vi rekryterade en ny 
ledning. Efter att vi förvärvade minoritetsaktierna under året 
äger vi nu verksamheten till 100 procent. Dessutom har vi bytt 
namn till Fortnox Finans. Jag är särskilt glad över den affären 
då vi till följd av aktieägaravtalet annars inte haft möjlighet att 
tillgodogöra oss något kassaflöde förrän 2024. 

En spännande möjlighet för framtiden är styrelsens beslut att 
investera i ett nytt affärsområde, digital försäkringsförmedling.  
Precis som när Fortnox Finans startades kommer det initialt 
att kräva investeringar. Vi kan konstatera  att satsningen på 
finansverksamheten blev lönsam under 2017. Därför var det 
naturligt  att ta nästa steg.

Fortnox har vuxit kraftigt. De senaste två åren har antalet 
kunder ökat med 77 procent, nettoomsättningen med 110 
procent och antalet anställda med 58 procent. Ledningen 
har lyckats väl med att ta hand om nya medarbetare och att 
stärka företagskulturen. Därtill har finans-och revisionsfunktio-
nerna förstärkts. 

Den utveckling bolaget haft de senaste åren och de strategis-
ka förändringar vi har genomfört innebär att företagsledningen 
och styrelsen nu har förutsättningar att utvärdera en notering 
på en ny börs.  

När jag nu lämnar styrelsen känner jag mig trygg i att Fortnox 
har en stark organisation och marknadsposition med fortsatt 
stora möjligheter. Jag vill tacka och önska alla medarbe-
tare, ledning, styrelse och aktieägare lycka till i den fortsatta 
utvecklingen.

Torbjörn Gunnarsson

Styrelseordförande

Dags att ta nästa steg
STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET
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STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET

Under Hösten 2017 släppte Fortnox appen Fortnox Kvitto & Resa. 
Med denna app hanteras kvitton och reseräkningar enkelt och 
smidigt i mobilen. Genom att digitalisera företagets alla utlägg,  
representationskvitton, traktamenten och milersättningar slipper 
man onödig administration. Tillsammans med programmet för 
bokföring kan du dessutom automatisera hela utläggsprocessen.
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Fortnox bygger för framtidens 
småföretagare

VD-KOMMENTAR

Under det senaste året kan jag konstatera att konkur-
rensen om småföretagare har ökat. Idag finns det 
många fler nischade aktörer som vill erbjuda olika 
tjänster. Konkurrens är bra. För Fortnox del har vi 
valt att satsa på ett brett utbud för att bli en lång-
siktig partner till småföretagarna så att de kan välja 
fler tjänster i takt med att deras behov förändras. 
Detta breda utbud av molntjänster och samarbetet 
med Sveriges alla stora redovisningsbyråer är viktiga 
framgångsfaktorer för oss.  

Bredare utbud  
Under 2018 kommer det att vara fortsatt fokus på 
kundtillväxt, men även att få kunderna att använda 
fler tjänster inom Fortnox ekosystem med olika 
molntjänster. I takt med att allt fler kunder automati-
serar administration, bokföring och fakturering, ökar 
behovet av andra tjänster inom fintechområdet. För-
utom att erbjuda mer branschspecifika lösningar via 
våra 200 samarbetspartners handlar det också om 
att vi tydligare ska möta det behov småföretagare har 
av finansierings- och försäkringslösningar. 

Den kundbas vi byggt upp är ett tvärsnitt av små-
företagarsverige, vilket innebär låg risk. Oavsett 
bransch går det att använda Fortnox molntjänster.

Vår strategi, med en tydlig inriktning på att öka kund-
basen, skapar också möjligheter för fortsatt tillväxt. 
Strategin är framgångsrik. Utvecklingen under 2017 
är ett bevis på det. Förutom en kundtillväxt på 31 
procent ökade också intäkten per kund under 2017, 
från 115 kr till 123 kronor per månad.  

Fortsätter investera 
Vi behöver fortsätta att investera under 2018. Inom 
vår kärnverksamhet kommer investeringstakten 
fortsätta och den enskilt största satsningen är att 

bygga upp digital försäkringsförmedling som är ett 
nytt affärsområde för oss. Vårt nya försäkringsteam 
har ett viktigt uppdrag - att öka tempot i arbetet med 
att erbjuda försäkringar till Sveriges småföretagare. 
Vi kommer att lansera de första försäkringstjänsterna 
under 2018.

Vi behöver även investera i vårt andra dotterbolag 
Fortnox Finans för att fullt ut dra nytta av den kund-
bas vi har i koncernen med över 200 000 företag. Det 
omfattar både satsningar på personalrekrytering och 
IT-investeringar. Den positiva utvecklingen för Fortnox 
Finans under 2017 visar tydligt hur vår satsning på att 
bredda erbjudandet till småföretagare ligger helt rätt i 
tiden. 

Förutom dessa investeringar satsar vi på att hela 
tiden öka användarvänligheten. Det är därför vi under 
2017 etablerade en särskild funktion inom Fortnox 
som har en tydlig uppgift - att förenkla för småföreta-
garna. Vi har också prioriterat fler mobila tillämpning-
ar, som även det är en del av användarvänligheten. 
Idag är mobilen ett affärsverktyg för företagarna.

Småföretagarsverige i fokus 
Den digitala transformationen skapar nya förut-
sättningar för Sveriges företagare. Det finns stora 
möjligheter att utnyttja digitaliseringens fördelar, både 
för administration, redovisning, produktutveckling, 
marknadsföring och försäljning.

Automatisering är den stora genomgripande för-
ändringen som innebär helt nya förutsättningar för 
revisionsbyråer och småföretagare. Problemet är att 
digitaliseringen inte når fram till småföretagare tillräck-
ligt snabbt då många fortfarande känner sig villrådiga. 
De vet inte hur de ska navigera i den digitala världen. 
Där vet jag att vi kan hjälpa till med vår kunskap.

Under 2017 ökade vi nettoomsättningen med 43,8 procent till 272,3 Mkr. Rörelseresultatet 
uppgick till 62,7 Mkr, vilket gav en rörelsemarginal om 23,0 procent. Vår tillväxt ökade genom 
fler kunder och mer intäkter per kund. Vi vidareutvecklade vårt ekosystem av molntjänster 
med bland annat ett eget lagersystem, etablering av dotterbolag inom försäkring samt ut-
veckling av en digital lösning för kvittohantering via mobilen. Vi tecknade dessutom ett strate-
giskt samarbetsavtal med Handelsbanken och vårt dotterbolag Fortnox Finans visade en fin 
utveckling. Jag är glad över detta, men det finns mycket mer att göra framöver!
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Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att öka 
den digitala mognaden för småföretag. Under hösten 
2017 fanns det möjlighet för företagare att ansöka om 
affärsutvecklingsstöd för att digitalisera sina verksam-
heter. Totalt sett handlade det om 35 miljoner till extra 
kompetensstöd.

Det ekonomiska stödet var ett bra initiativ, men att för-
ändra arbetssätten är avgörande. För att klara denna 
omställning handlar det inte bara om nya digitala lös-
ningar. Lika viktigt är att utmana och förändra gamla 
arbetssätt, allt för att underlätta för småföretagare. 
Genom att till exempel automatisera ekonomi och  
administration kan tidskrävande administration om-
vandlas till arbete som går att ta betalt för. Jag anser 
att vi kan hjälpa fler av Sveriges småföretagare att 
spara tid och upptäcka fler av våra lösningar.

Utmana traditioner 
På samma sätt som företagarna måste ändra sina 
arbetssätt måste även vi som levererar olika lösningar 
ställa oss samma fråga. Vad kan vi göra annorlunda? 
Ett faktum är att digitaliseringen innebär nya spelregler 
på företagsmarknaden. 

Inom både finansiering och försäkring finns det idag 
nya enklare lösningar som utmanar de traditionella 
sätten att finansiera och försäkra verksamheter. Det 
är därför vi satsar på dessa områden så att våra över 
200 000 kunder kan växa i takt med att deras behov 
förändras och välja från vårt ekosystem av moln-
tjänster. 

Min bedömning är att vi kommer att fortsätta växa 
under 2018 eftersom det fortfarande finns många 
företagare som ännu inte tagit det digitala klivet.

Jag vill avslutningsvis tacka våra kunder, partners, 
medarbetare och aktieägare för ett gott samarbete 
2017. Nu säger jag välkommen till ett nytt spännande 
2018! 

Nils Carlsson

Verkställande direktör
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Anita Hansson, utbildningsgruppen 
Anita Hansson arbetar som utbildare och har tillsam-
mans med sina kollegor hela Sverige som arbetsfält. 
De erbjuder utbildningar online men också på plats 
hos kunderna. En vanlig vecka är Anita hos kund tre 
av fem dagar. 

- Att träffa våra kunder är väldigt roligt. De är ofta 
intresserade och glada när vi kommer. Jag får oerhört 
mycket med mig hem. Det kan även vara konkreta 
önskemål från kunderna om nya funktioner som vi tar 
med oss tillbaka till vår utvecklingsenhet.

Den vanligaste reaktionen som Anita möter från 
kunderna är att det är enkelt att arbeta i Fortnox 
lösningar. Kunderna känner igen sig från en modul till 
en annan. 

- När jag kommer ut till en kund ser jag alltid över vilka 
inställningar de har i programmen. Det viktiga är att 
kundens inställningar verkligen motsvarar hur de vill 
arbeta. Då kan de spara mycket tid.  

- Det allra roligaste med min roll är att sprida mer kun-
skap om Fortnox lösningar och att hjälpa kunden hitta 
den effektivaste lösningen. För många handlar det om 
att våga lita på tekniken. Här blir jag som utbildare en 
brygga över till det nya. 

Anita är relativt nyanställd men har snabbt funnit sig till 
rätta. 

- Det finns en öppen och hjärtlig stämning på Fortnox. 
Alla hälsar på varandra och det är enkelt att få hjälp 
när man kommer som ny. Företagskulturen tycker jag 
präglas av att förslag från anställda alltid är önskvärda 
och tas på allvar. Även om förslagen är av lite udda 
karaktär. 

- Ibland behövs det kanske lite konstiga förslag för 
att hitta den riktigt nytänkande idén. Kanske är det 
för klaringen till att Fortnox är ett så pass innovativt 
företag.     

Jonas Häll, systemarkitekt 
Jonas Häll är civilingenjör i datateknik från Lunds uni-
versitet och har jobbat sen 2004 med programutveck-
ling och systemarkitektur. I dag är han systemarkitekt 
på Fortnox med ansvar för den tekniska plattformen. 

Jonas började på Fortnox 2014 med uppdraget att 
genomföra förändringar på plattformen. I ansvaret i 
dag ligger bland annat att blicka framåt och säker-
ställa att skalbarhet och prestanda hänger med i den 
tekniska utvecklingen. 

- Jag tycker Fortnox ligger långt framme när det gäller 
teknik och arbetssätt. Nya förslag och förändringar tas 
emot på ett positivt sätt. 

Varje fredag eftermiddag pågår något som kallas 
”ninth floor”. 

Engagerade medarbetare i en utpräglad entreprenörskultur är en av Fortnox styrkor. 

Under 2017 ökade företagets anställda med 28 procent vilket innebär att Fortnox i december 
hade 217 medarbetare. Av dessa arbetar 29 personer i dotterbolaget Fortnox Finans. 

För att kunna möta den marknadspotential och tillväxt Fortnox har, är en fortsatt rekrytering 
av nyckelkompetens avgörande. Nyrekryteringen görs i första hand till systemutvecklings-
sidan men även inom försäljning och marknadsföring. Företaget anställer såväl erfarna som 
nyutexaminerade och har ett aktivt samarbete med lokala skolor och Linnéuniversitetet i 
Växjö och Kalmar.

På huvudkontoret i Växjö sker all programutveckling. Här arbetar ett 50-tal systemutvecklare 
som drivs av att med teknikens hjälp förenkla bokföring och andra tidskrävande administra-
tiva arbetsuppgifter för kunderna.   

Entreprenörsandan driver Fortnox framåt
Fortnox på insidan
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- Huset där vi sitter har bara åtta våningar så det är 
en lek med idén om att komma längre. ”Ninth floor” 
innebär att vi har möjlighet att jobba med precis vad vi 
vill så länge det finns en tanke om att det kan komma 
företaget eller kunderna till godo. 

Jonas har jobbat på några andra företag innan han 
kom till Fortnox.

- Det som verkligen sticker ut är företagskulturen på 
Fortnox. Den är en viktig anledning till att jag jobbar 
här. Det finns en lekfullhet samtidigt som alla tillåts 
komma med egna idéer. Vad man tycker är viktigt. 

Varje onsdag går ett stort gäng och äter lunch tillsam-
mans. Många tränar ihop i gymmet som finns där vi 
jobbar, i Fortnoxhuset. På fredagsfrukosten, varannan 
vecka, samlas alla medarbetare för att få information 
om vad som händer i verksamheten. 

- Den ger energi och en känsla av ”nu kör vi!”. 

- Det roligaste med mitt jobb är att få umgås med 
alla kollegor och arbeta i den goda atmosfär vi har. 
Man får uppskattning och tar sig igenom utmaningar 
tillsammans. Som ett team. 

Louise Magnusson, säljare 
Louise Magnusson jobbar som innesäljare på Fortnox. 
Hon tar emot samtal från nya och potentiella kunder 
för att hjälpa dem i valet av lösning. 

- Det roligaste, är att vara en del av kundernas val av 
lösning och hitta det som passar dem bäst. Våra kun-
der brinner ju ofta för sitt företag och deras entusiasm 
smittar av sig. 

- Det händer också att nån har en klump i magen över 
hur hen till exempel ska sköta bokföringen. En sådan 
kund blir förstås nöjd när jag kan erbjuda en bra och 
enkel lösning. 

- Jag har fantastiskt roligt på jobbet. Vi är ett samman-
svetsat och glatt gäng där alla har nära till skratt. Det 
är jätteviktigt för att kunna göra ett bra jobb inom 
försäljning. Men det är lika viktigt eftersom vi många 
gånger ger det första intrycket av Fortnox. 

- Den goda stämningen finns också i hela företaget, 
oavsett våningsplan. Jag uppfattar Fortnox som ett 
företag med framåtanda där man tillåts tänka utanför 
boxen. Alla är också öppna och trevliga. Man behöver 
exempelvis inte först gå till någons chef för att få svar 
som det kan vara i arbetslivet. Jag kan alltid gå direkt till 
den jag vet har svaret. 

Anita Hansson Jonas Häll Louise Magnusson Elin Törner

Fortsätter på nästa sida >>
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Louise menar att den största skillnaden med Fortnox 
jämfört med andra arbetsplatser hon varit på är att 
alla hjälps åt, driver åt samma håll och vågar tänka 
nytt. 

- Vi är ett innovativt företag och det märks på alla. 

Louise tror att det kommer sig av att det finns en 
grundtanke sedan länge om att alla ska få bidra.  
Företaget är mån om att behålla den känslan och har 
klarat det trots att bolaget vuxit så snabbt. 

- Jag känner att jag är en viktig kugge i en större hel-
het. Alla är lika sedda och behövda. 

- Jag har utvecklats jättemycket genom mitt arbete. 
Att få växa tillsammans med företaget, gör Fortnox till 
en fantastisk arbetsgivare. Jag är så glad att jag får 
jobba här. 

Elin Törner, testledare
Elin Törner är utbildad i datavetenskap på  
Linnéuniversitet i Växjö och testledare till yrket. Sedan 
cirka fyra år arbetar Elin på Fortnox där hon trivs väl-
digt bra. En skillnad mot tidigare arbetsplatser är den 
hjälpsamma och prestigelösa atmosfären som finns 
på företaget menar Elin. 

- Det är lätt att komma med förslag eller framföra sina 
åsikter. I mina olika roller är det viktigt för att jag ska 
kunna se och lyfta beroenden och riskområden som 
finns.

Elin har i dag roller som testledare, testare och så 
kallad scrum master.

- Scrum är en metodik för systemutveckling och som 
scrum master fungerar jag som en coach för mitt 
team, berättar Elin. 

Teamet består av sex utvecklare och två testare.  
Deras uppdrag är att arbeta med Digital Byrå, ett 
verktyg som ger redovisningsbyråer kontroll över sina 
klientuppdrag på ett samlat ställe. 

- I mina uppgifter ligger att ta bort hinder så att tea-
met kan jobba så produktivt som möjligt.

- Den största fördelen med Fortnox är att vi jobbar 
i ett team med eget ansvar. Vi är delaktiga och ger 
synpunkter på underlag. Vi ansvarar för hur vi löser en 
arbetsuppgift, vem som gör vad och för kvaliteten i 
det vi utvecklar. Vi utför också produktionssättningen.

- Det här sättet att arbeta skapar en känsla av hel-
hetsansvar och ett högt engagemang. Det motiverar 
mig att gå till jobbet varje morgon.  
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Vision
Att genom innovativa lösningar skapa ett friare liv för 
alla företagare.

Affärsidé
Fortnox erbjuder standardiserade system och tjäns-
ter som underlättar och effektiviserar administrationen 
för blivande, nystartade eller etablerade företag och 
redovisningsbyråer.

Fortnox mål
Fortnox finansiella mål är en genomsnittlig årlig till-
växt om 25 procent och en rörelsemarginal om minst 
20 procent för perioden fram till och med år 2020.  

Strategi
För att uppnå målen fokuserar Fortnox på följande 
strategiska vägval:  

• Säkerställa att företagets tekniska utveckling 
ligger i framkant

• Kontinuerligt lansera nya konkurrenskraftiga 
program och tjänster

• Lansera tjänster och integrationer som  
attraherar nya målgrupper

• Ha en säljorganisation som kan nå ut till fler 
kunder

• Erbjuda effektivt användarstöd och kundvård i 
toppklass

Affärsmodell
Fortnox erbjuder molnlösningar inom ekonomi, admi-
nistration och finansiering. Under 2018 kommer 
Fortnox även att erbjuda försäkringslösningar. Den 
primära målgruppen är Sveriges småföretagare som 
är en stor och växande volymmarknad. Fortnox upp-
skattar denna marknad till närmare 800 000 företag 
baserat på SCB:s företagsdatabas. Försäljningen 
sker via internet och redovisning- och revisions-
byråer 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 
månadsavgift, normalt 99 kronor per program och 
användarlicens. För varje ytterligare användarlicens 
tillkommer normalt 59 kronor per program och an-
vändare. 

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

Prismodellen innebär att kunden kan budgetera sina 
IT-kostnader med stor säkerhet. Kunden slipper 
också stora initiala investeringar i programvarulicen-
ser och hårdvara. Det innebär att de har möjlighet 
att växa utan att behöva göra uppgraderingar eller 
investera i nya IT-system. För Fortnox innebär  
affärsmodellen stabila intäkter som ger ett starkt 
kassaflöde. Eftersom modellen är skalbar och de 
rörliga kostnaderna för nya användare är låga, ger 
varje ny kund ett högt bidrag.

Fortnox erbjuder även ett antal plustjänster som 
har en annan prismodell. För dessa tjänster betalar 
kunden för varje hanterad transaktion, utan upp-
läggnings- eller månadsavgift. Priserna på de olika 
plustjänsterna är desamma oavsett volym av trans-
aktioner. Ett exempel är e-faktura för att skicka och 
ta emot elektroniska fakturor.

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

Affärsidé, mål och strategi
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Enligt organisationen Företagarna utgör småföretag 99,4 procent 
av samtliga företag i Sverige. Baserat på SCB:s Företagsdatabas 
uppskattar Fortnox att den marknad som är relevant för företagets 
produkter och tjänster består av nära 800 000 företag. En stor an-
del har endast få anställda och i de flesta fall handlar det om ägar-
ledda företag. 

Antalet kunder till Fortnox uppgick 
den 31 december till 203 000. 
De finns inom en rad olika 
branscher och speglar ett 

tvärsnitt av Sveriges små 
företag. 

Förutom redovisningsbran-
schen, där byråerna både är 

kunder och samarbetspartners, 
finns många kunder inom parti- och 

detaljhandel samt inom bygg och fastighets-
branscherna. De finns också inom information 

och kommunikation, hotell och restaurang samt 
vård och omsorg.

Fortnox mäter varje vecka hur kunderna uppfattar support-
medarbetarnas bemötande och hur nöjda de är med sin lösning i 
ett Nöjd Kund Index (NKI). Totalt för 2017 svarar i genomsnitt 90 
procent av kunderna att de är nöjda. 

Företag i alla branscher 
väljer Fortnox

VÅR MARKNAD

När konsultföretaget XER Management startade var det viktigt 
att snabbt få ett system där konsulterna kunde registrera sin 
arbetstid för att kunna fakturera kunderna rätt och samtidigt 
överblicka hur verksamheten utvecklades. Valet föll på ett nytt 
molnbaserat tidredovisningssystem från Fortnox i kombination 
med moduler för lön, bokföring och fakturering. Resultatet är 
en lösning som är enkel att använda även när konsulterna är 
utanför kontoret. Företagets ekonomichef kan automatiskt få 
underlag för till exempel löneutbetalning och kundfakturering. 

”Det var väldigt lätt att komma igång. Användargränssnittet 
känns enkelt och intuitivt. Det är också mycket smidigt att göra 
anpassningar.”

Anna-Cajsa Nurman, ansvarig för ekonomi och administration 
på XER Management.

Väldigt 
lätt att 
komma
igång
Anna-Cajsa Nurman, 
XER Management
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När Frick & Co införde Fortnox lagersystem blev livet som gros-
sist och e-handelsföretag betydligt enklare. Med exakt kontroll 
på varulagret, stöd för olika valutor och automatisk bokföring 
spar företaget mycket tid. Dessutom var det både snabbt och 
enkelt att komma igång. 

”Vi har gått från tidskrävande manuellt arbete med stora risker 
för fel till att nu ha exakt kontroll på varulagret när som helst på 
dygnet och på alla försäljningsställen.” 

Sofia Utstrand, en av två delägare i Frick & Co.

Byggföretaget Rolf & Robert Bygg arbetar sedan länge med 
Bygglet, ett webbaserat verktyg för projekthantering speciellt 
utvecklat för byggbranschen. Deras tidigare lösning för admi-
nistration saknade integration med Bygglet. Genom att byta till 
Fortnox lösning fick företaget en bra helhet där all administra-
tion är samlad i Bygglet och Fortnox i en integrerad lösning. 
Här skapar de offerter och kundfakturor och här sköter de 
leverantörsfakturor, bokföring, tidrapportering och löner. 

”Jag sparar upp till 10 timmar per vecka på att systemen är 
integrerade och att underlag för fakturering och löner skapas 
automatiskt.” 

Robert Hansson, en av två delägare i Rolf & Robert Bygg.

Saldo Redovisning har valt Fortnox digitala plattform som 
byråns redovisningstjänster utgår ifrån. Byrån har en mycket 
tydlig ambition att samarbeta med sina kunder i digitala arbets-
flöden där modern teknik automatiserar stora delar av arbetet. 
En ambition som lett till att branschorganisationen FAR utsett 
dem till Årets Framtidsbyrå 2017/2018. 

”Rådgivningstjänster går att ta mer betalt för. Vi tar ju betalt för 
den kompetens och erfarenhet våra medarbetare besitter.” 

Mattias Segerbrand, en av Saldo Redovisnings delägare.
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Bred produktportfölj
För att hantera ekonomi och administration använder  
företagare ofta fler program från olika leverantörer,  
som inte är kopplade till varandra. Det innebär 
merarbete när samma information måste registreras 
på flera ställen. Med hjälp av Fortnox ekosystem av 
tjänster inom ekonomi, administration, finansiering 
och försäkringar kan de undvika detta. Kunderna kan 
tryggt investera i olika molnlösningar och successivt 
komplettera med nya funktioner i takt med att be-
hoven utvecklas.

Basutbud
Fortnox erbjuder standardiserade lösningar för bland 
annat bokföring, fakturering, order och lön. Det sker 
en kontinuerlig utveckling av erbjudandet. Under 
2017 förvärvade Fortnox till exempel rättigheterna 
till ett löneprogram för att kunna erbjuda ännu bättre 
lösningar till företagare och redovisningskonsulter. 

Vidare lanserade Fortnox ett nytt lagersystem för 
företagare som säljer varor i butik eller via en  

e-handelslösning. Under hösten startade även Fort-
nox ett utvecklingsprojekt inom digital kvittohantering 
via mobilen för att spara tid åt småföretagare.

Branschanpassning
Via Fortnox öppna plattform för molntjänster kan 
företagare använda även mer branschanpassade 
program som är integrerade i Fortnox plattform. 
Det kan till exempel vara kassasystem, system för 
projekthantering och uthyrning eller bokningssystem 
och e-handelslösningar. I dag finns över 200 system-
leverantörer som har valt att integrera sina lösningar i 
plattformen.

För att stärka samarbetet med dessa system-
leverantörer lanserades under 2017 Certifierad inte-
grationspartner, vilket innebär att Fortnox rekommen-
derar särskilt utvalda leverantörer av molnlösningar för 
bland annat e-handelsplat1ser, butiks- och kassa-
system, presentationsverktyg för ekonomirapporter, 
lokalbokning, fastighetsförvaltning, och administrativa 
lösningar för hantverkare.

Fortnox erbjuder ett ekosystem av molntjänster för småföretagarens totala behov av affärs-
stöd för att driva verksamheten på ett effektivt sätt. Förutom Fortnox tjänster inom bland  
annat administration, fakturering och bokföring finns även branschspecifika lösningar från 
andra leverantörer som enkelt kan integreras i plattformen. Dessutom ingår även finansiella 
tjänster och under 2018 även försäkringar i detta ekosystem.

Ekosystem av molntjänster för 
småföretagarens olika behov 

PRODUKTER & TJÄNSTER

Fakta om molntjänster
Molntjänster kräver inga installationer av program på 
den egna datorn. Programmet ligger istället på en 
extern internetserver, där leverantören ansvarar för 
underhåll och utveckling av tjänsterna. För kunderna 
krävs inga installationskostnader eller investeringar i 
IT-utrustning. Program och applikationer är klara att 
använda så snart man kopplat upp sig över Internet.

Tjänsterna och kundernas data är alltid tillgängliga 
var man än befinner sig och från varje uppkopplad 
dator, surfplatta och mobiltelefon. Eftersom kunderna 
alltid har tillgång till den senaste informationen ger det 
också en bättre kontroll. Flera användare kan också 
arbeta i programmen samtidigt och enkelt dela infor-
mation med till exempel kollegor och revisorer. 

Molntjänster är skalbara, vilket innebär att det är 
snabbt och enkelt att lägga till både fler användare 
och nya tjänster. Kunden betalar per tjänst och antal 
användare, som enkelt loggar in via en webbläsare. I 
och med att alla tjänster är integrerade med varandra 
behöver användarna bara logga in en gång för att få 
tillgång till alla tjänster de har tecknat abonnemang på.

En annan fördel är att kunderna slipper ta säkerhets-
kopior. All data och information finns lagrad i molnet. 
Dessutom sker uppdateringar av programmen auto-
matiskt, vilket innebär att kunderna alltid är  
garanterade den senaste versionen av applikationen 
utan ytterligare kostnad. 
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Enligt en undersökning av Novus som gjordes på upp-
drag av Småföretagarnas Riksförbund 2017 saknar 
var tredje småföretagare försäkring för sitt företag. 
Speciellt nystartade företag prioriterar inte försäk-
ringar av kostnadsskäl. Istället skjuts beslutet om 
försäkrings skydd på framtiden. Problemet är att det 
kan bli dyrt för företagare om de till exempel får inbrott, 
råkar ut för en olycka under tjänsteresa eller hamnar i 
en rättstvist med kund. 

Situationen är densamma för småföretagare inom 
pensionsområdet där företagaren och personalen har 
ett sämre skydd än anställda i större företag. Förutom 
kostnader upplever många att det är svårt och krång-
ligt att sätta sig in i vad en tjänstepension är.

Ekonomiska konsekvenser
Även om småföretagaren arbetar hemifrån, omfattas 
inte affärsverksamheten av den privata hemförsäk-
ringen. Beroende på bransch och företagets storlek 
varierar behoven av vilket försäkringsskydd som be-
hövs. Något som alla företagare behöver är däremot 
ett försäkringsskydd för företagets lokal, alla inventarier 
och till exempel fordon som används.

När det gäller liv- och pensionsförsäkringar kan det 
också få ekonomiska konsekvenser för den enskilde 
personen om inte företaget har ett bra skydd för sin 
personal i samband med sjukdom, dödsfall eller pen-
sion.

Snabb etablering
Successivt utvecklar Fortnox sitt ekosystem av moln-
tjänster för att underlätta för Sveriges småföretagare. I 
juni 2017 tog Fortnox beslutet att etablera ett dotter-
bolag inom det växande området insurtech, som nu 
förändrar försäkringsbranschen. Till en början handlar 
det om att erbjuda företags- och motorförsäkringar till 
Fortnox över 200 000 småföretagare. På sikt kommer 
det även att omfatta liv- och pensionsförsäkringar.

Etableringen av dotterbolaget Fortnox Försäkringar har 
pågått under hösten och i november 2017 rekrytera-
des Åsa Andersson som VD. Hon har en bred erfaren-
het från framförallt bank, försäkring och detaljhandel. 

Anpassa efter behov
Med hjälp av digitala lösningar blir det enklare för kun-
derna att teckna försäkringar via Fortnox Försäkringar. 
Lösningarna kommer att vara integrerade i Fortnox 
ekosystem av molntjänster för småföretagare. Via den 
digitala plattformen kan kunderna ha en översikt över 
vilket försäkringsskydd de har. 

Eftersom information om företagets ekonomi och ad-
ministration samt finansiering kan samlas på samma 
plattform kan försäkringsskyddet enkelt anpassas i 
takt med att verksamheterna utvecklas. Det kan till 
exempel vara i samband med nyanställningar, ökat 
lagervärde eller inköp av ny utrustning. Det ger en 
trygghet för företagarna.  

Vidare kommer det traditionella försäkringsbrevet inte 
att vara den enda kontakten Fortnox Försäkringar 
har med kunderna under året. Fortnox plattform med 
molntjänster ger möjlighet att kommunicera på olika 
sätt, beroende på vilka behov företagarna har.

Intresserar försäkringsbolag
Satsningen på försäkringsområdet och Fortnox stora 
kundbas betyder också att det är intressant för försäk-
ringsbolag att samarbeta. Trygg-Hansa är det första 
försäkringsbolaget som tecknat avtal med dotter-
bolaget. 

Avtalet innebär att Fortnox Försäkringar kommer att 
lansera de första försäkringslösningarna i samarbete 
med Trygg-Hansa under 2018. Då kommer små-
företagare, som är kunder hos Fortnox, få möjlighet att 
teckna företags- och motorförsäkringar. 

Många småföretag har inte försäkrat sin verksamhet, vilket innebär en risk. För att erbjuda en 
ökad trygghet för företagare och utmana försäkringsbranschen etablerade Fortnox under  
hösten 2017 dotterbolaget Fortnox Försäkringar. De första försäkringarna lanseras under 2018. 
Till en början handlar det om att erbjuda företags- och motorförsäkringar till småföretagare.  
På sikt kommer det även att omfatta liv- och pensionsförsäkringar.

Satsning på insurtech för småföretagare
FORTNOX FÖRSÄKRINGAR
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De senaste åren har konjunkturen för småföretagare 
varit stark och förväntas vara fortsatt positiv under 
2018 inom både tillverknings- och tjänstesektorerna. 
Många företagare bedömer också att det finns goda 
möjligheter att expandera. Samtidigt upplever små-
företagare problem med att finansiera sin verksamhet 
till rimliga villkor. 

Många företagare upplever att det är svårt att få eko-
nomiska resurser till investeringar. Dessutom upplever 
många att det är svårt att finansiera den löpande 
verksamheten med krediter. Hinder är till exempel för 
höga krav på säkerhet, för hög ränta och byråkrati.

Stor potential
Under 2017 förvärvade Fortnox de resterande aktier-
na i dotterbolaget Nox Finans, som senare under året 
bytte namn till Fortnox Finans. Fortnox ser en stor 
potential inom fintech och småföretagarnas behov av 
finansiering. 

Dotterbolaget har för närvarande omkring 4 000 
kunder. Kundtillväxten ska öka genom att erbjuda 
finansiella tjänster till Fortnox drygt 200 000 kunder.

Frigör resurser
Fortnox Finans erbjuder företagare hjälp med finan-
siering genom olika finansiella tjänster som under-
lättar vardagen och förbättrar deras likviditet. Ett 
exempel är fakturaservice som frigör resurser och ger 
möjligheter att utveckla affärsverksamheten.

Även redovisningsbyråer har mycket att vinna på att 
låta Fortnox Finans sköta fakturahanteringen. Arbetet 
med kundreskontra är i normala fall mycket manuellt 
och tar tid som redovisningsbyrån har svårt att ta  
betalt för. Genom att använda denna fakturaservice 
kan byråerna istället fokusera på redovisning, bok-
föring och rådgivning, och samtidigt förbättra lönsam-
heten.

Betalt direkt
Fortnox Finans erbjuder factoring med faktura-
belåning och även fakturaköp. Genom tjänsten 
faktura belåning kan företagare belåna sina fakturor 
och få upp till 70 procent av fakturabeloppet redan 
efterföljande dag. Det återstående beloppet får före-
tagaren när fakturan är betald. 

Företagaren slipper vänta en månad, ibland ännu 
längre, för att få betalt för sin faktura. Genom 
att istället belåna fakturan får man in större delen av 
fakturans värde direkt. Fakturan står som säkerhet 
för lånet och företagaren väljer själv vilka fakturor som 
ska belånas. Fortnox Finans sköter även hanteringen 
av påminnelser och eventuell inkassohantering av de 
belånade fakturorna. 

Fakturaköp innebär att företagaren överlåter ägar-
skapet av en kundfordran. Genom att sälja fakturan 
slipper företagaren risken att kunden inte betalar. 
Istället kan företagaren frigöra kapital direkt som kan 
investeras i verksamheten.  

Integrerat utbud 
Dotterbolagets finansieringslösningar är integrerade 
med Fortnox ekosystem av molntjänster för småfö-
retagare. Det gör det enkelt för kunderna att succes-
sivt använda fler tjänster i takt med att företagarnas 
behov av affärsstöd ökar. 

Under 2018 kommer Fortnox Finans att ytterligare 
förbättra integrationen med ekosystemet där kunder-
na kommer att få möjlighet att hantera e-faktura och 
lägga till bilagor till specifika fakturor. En ny version 
av kundportalen, Min faktura, kommer också att 
lanseras för att vidareutveckla användarvänligheten. 
Småföretagare kommer bland annat att få tillgång till 
fler smidiga tjänster där de enkelt till exempel kan ge 
sina kunder möjlighet att få fakturainformation och 
betalningshistorik via portalen. 

Dotterbolaget Fortnox Finans är en viktig del i företagets ekosystem med molnbaserade lös-
ningar inom fintechområdet. Det erbjuder finansiella tjänster till småföretagare, vilket omfattar 
fakturaservice, fakturaköp, fakturabelåning samt företagslån. Dotterbolaget har haft en positiv 
utveckling under 2017 med en dubblerad omsättning och positivt resultat.

Småföretagarnas behov av finansiering  
ökar tillväxten

FORTNOX FINANS
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Kundtillväxt

2014
89.000

2013
70.000

2012
50.000

Under 2017 ökade Fortnox kundstock på ett mycket 
tillfredsställande sätt. I inledningen av året var antalet 
kunder 155 000. I början av december nådde före-
taget en viktig milstolpe i sin utveckling då Fortnox 
tecknade avtal med den 200 000:e kunden. Per den 
31 december 2017 hade Fortnox 203 000 kunder 
vilket motsvarar en årlig kundtillväxt om 31 procent 
jämfört med samma period 2016. 

Även under en femårsperiod har företagets kundstock 
haft en stadig tillväxt och på årsbasis vuxit med mellan 
19 000 och 48 000 kunder varje år. Det motsvarar en 
genomsnittlig årlig kundtillväxt på drygt 32 procent.  

En viktig förklaring till Fortnox starka kundtillväxt är att 
företaget träffade teknikskiftet till molnbaserade lös-

ningar helt rätt i tiden. Fortnox har successivt lanserat 
nya lösningar, vilket innebär att det idag finns ett brett 
erbjudande för småföretagare. 

Marknaden för molnbaserade tjänster växer stadigt 
samtidigt som många småföretag ännu inte har digi-
taliserat sin verksamhet. Enligt SCB:s senaste rapport 
Företagens användning av IT* hade bara drygt 20 
procent av de undersökta företagen 2016 utnyttjat 
potentialen med molnbaserade tjänster för ekonomi. 
Det innebär en fortsatt god marknadspotential som 
Fortnox bedömer gäller även bland företag med färre 
än 10 anställda.
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Strategi för fortsatt kundtillväxt och  
merförsäljning
Fortnox strategi innebär ett tydligt fokus på kundtill-
växt. Företagets utveckling visar att strategin är rätt 
och skapar möjligheter för fortsatt tillväxt. Med ett allt 
bredare erbjudande till småföretagen har Fortnox rätt 
förutsättningar att öka merförsäljningen till befintliga 
kunder. En kvittens på detta är att intäkten per kund** 
ökade från 115 kr till i genomsnitt 123 kr under 2017.

Tillväxtstrategin omfattar även kompletterande 
finansierings tjänster via dotterbolaget Fortnox Finans 
och inom försäkringsområdet via Fortnox Försäkringar. 
I takt med att kunderna upptäcker fördelarna med 
molnbaserad bokföring, fakturering, lönehantering och 
liknande, ökar intresset även för sådana tjänster. 

*Rapporten är publicerad november 2016, omfattar företag med 10 anställda eller fler. 

**Genomsnittlig intäkt per kund beräknas genom att sätta genomsnittligt antal kunder i relation till den totala 
nettoomsättningen (exklusive engångsintäkter) under en given period. För att undvika säsongsvariationer har 
Fortnox valt att redovisa genomsnittlig intäkt per kund på rullande 12-månadersperioder.
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Sveriges företagare har högkonjunktur och det finns goda förutsättningar att växa. Men det 
finns hinder. Bristen på arbetskraft gör det än viktigare att satsa på lösningar som frigör tid. 
Finansiering är en annan utmaning där företagare upplever svårigheter. Ett tredje område är 
försäkringar där det inte finns ett tillräckligt skydd, vilket kan slå hårt mot verksamheten om 
något oförutsett inträffar. 

Högkonjunktur med utmaningar
för småföretagare

TRENDER

Den senaste småföretagsbarometern från 2017, 
som presenterades av Företagarna, Sparbankernas 
Riksförbund och Swedbank, visade att tillväxttakten 
avtagit något men att den starka konjunkturen för 
småföretagare fortsatte. Förväntningarna på 2018 
pekade på en fortsatt positiv utveckling inom både 
tillverknings- och tjänstesektorerna. 

Enligt undersökningen fanns det goda förutsättningar 
för småföretagare att växa. Sju av tio företag bedöm-
de att de hade goda möjligheter att expandera och 
ännu fler ville växa. Samtidigt fanns det några hinder. 
Ett av dem var bristen på arbetskraft.

Sveriges små- och medelstora företag spelar en viktig 
roll för landets tillväxt och stabilitet i ekonomin. Under 
de senaste decennierna har de små företagen haft 
den viktigaste rollen i att skapa fler arbetstillfällen i 
Sverige. Fyra av fem jobb skapas i företag med färre 
än 50 anställda.

Resursbrist kräver ökad effektivitet
Samtidigt visar statistik från Tillväxtverket att ett av 
fyra nystartade småföretag avvecklar verksamheten 
inom tre år. Den vanligaste orsaken är att arbetsbe-
lastningen blir för stor. I brist på resurser blir det än 
viktigare för företagarna att frigöra tid för att ha möjlig-
het att ytterligare fokusera på att göra affärer och 
utveckla företaget. För att frigöra tid behöver företa-
gare satsa på att införa digitala arbetssätt inom bland 
annat ekonomi och administration.  Tidsvinsterna är 
stora när manuella rutiner kan ersättas av automation 
och artificiell intelligens.

Det finns stora möjligheter att utnyttja digitaliseringens 
fördelar. Förändringen handlar inte bara om att auto-
matisera företagarnas ekonomiska och administrativa 
funktioner. Det handlar också om produktutveckling, 
marknadsföring och försäljning. Problemet är att digi-

taliseringen inte når fram till småföretagare tillräckligt 
snabbt då många fortfarande känner sig villrådiga. 
De vet inte hur de ska navigera i den digitala världen. 
Av Sveriges småföretagare är det fortfarande en stor 
andel som inte dragit nytta av den digitala transfor-
mationen. 

Finansieringsproblem kräver alternativa 
lösningar
Ett annat tillväxthinder är svårigheten att få finans-
iering. Företagarnas finansieringsrapport 2017 tar upp 
detta problem. Rapporten visar att en klar majoritet 
av alla företag som gjort investeringar finansierar 
dessa med löpande intäkter och egen intjäning. Fyra 
av tio företag tar in externt kapital genom tillskott från 
ägare, banklån, eller lån från ägare, familj eller vänner. 

Av de som gjort investeringar med hjälp av externt 
kapital upplever varannan företagare att det blivit 
svårt att finansiera företagets investeringar under de 
senaste tolv månaderna. En stor andel lyfter fram att 
bankernas krav på pant och säkerhet är orimliga. Två 
av tre företagare anser att deras verksamhet är en 
privatekonomisk risk.

En av de slutsatser Företagarna drar är att det 
behövs alternativa finansieringslösningar. När småfö-
retagare upplever att det är svårt med finansiering via 
bank måste de se på alternativa lösningar. 

Försäkringsskydd skjuts på framtiden
Ett tredje hinder för småföretagarna är bristen på för-
säkringsskydd. Enligt en undersökning av Novus som 
gjordes på uppdrag av Småföretagarnas Riksförbund 
2017 saknar var tredje småföretagare försäkring för 
sitt företag. Speciellt nystartade företag prioriterar inte 
försäkringar av kostnadsskäl. Istället skjuts beslutet 
om försäkringsskydd på framtiden. 
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Problemet är att det kan bli dyrt för företagare om 
de till exempel får inbrott, råkar ut för en olycka 
under tjänsteresa eller hamnar i en rättstvist med 
kund. 

Situationen är densamma för småföretagare inom 
pensionsområdet där företagaren och personalen 
har ett sämre skydd än anställda i större företag. 
Förutom kostnader upplever många att det är 
svårt och krångligt att sätta sig in i vad en tjänste-
pension är.

Alternativa lösningar finns
Digitaliseringen innebär inte bara förändringar för 
småföretagarna. Den innebär också nya spelregler 
för dem som erbjuder produkter och tjänster till 
företagarna, bland annat revisionsbolag, banker 
och försäkringsbolag. 

När det gäller småföretagarnas finansiering finns 
det idag helt andra lösningar än de traditionella 
banktjänsterna. Istället för att låta bankernas 
kreditkommittéer ta veckor på sig innan de ger 
besked finns det idag nya aktörer som erbjuder 
företagare möjlighet att belåna fakturor online och 
få svar direkt. Detsamma gäller försäkringsområdet.  
Nya aktörer som erbjuder möjligheten att till 
exempel försäkra fordon och utrustning enbart för 
tillfällen då de används. 
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Redovisningsbranschen genomgår nu en snabb förändring där många små byråer riskerar att 
bli överkörda av digitaliseringståget. De utmanas av både av en ny typ av byråer, men också 
av kunder som ställer krav på digitala lösningar för att förenkla administrationen och utveckla 
affärerna.   

Redovisningsbranschens digitala resa 
TRENDER

Det som händer på marknaden är att en ny typ av  
entreprenörer har fått upp ögonen för redovisnings-
branschen. Genom erfarenheter från helt andra bran-
scher som e-handel och spelbolag ser de att det går 
att göra redovisning på ett nytt, roligare och enklare 
sätt. 

Entreprenörer med bakgrund inom till exempel e-
handel, där alla moment hänger ihop i ett digitalt flöde, 
inser snabbt att det i dag saknas ett led. Köpet ska 
självklart också kunna bokföras automatiskt.

Samtidigt utmanas branschen av sina egna kunder.  
De är ofta unga företagare som vuxit upp med digitala 
hjälpmedel och som därför är främmande för att han-
tera papperskvitton, fakturapärmar och annat manuellt 
arbete.

Digitaliseringen gör det möjligt för ett företag att skapa 
ett integrerat digitalt arbetsflöde, där en uppgift bara 
behöver registreras en enda gång. Det innebär att det 
tidsödande dubbelarbetet inom ekonomi och adminis-
tration försvinner.

Insamling, kontroll och strukturering av bokförings-
underlag är ett nyckelområde för verksamheten, ofta 
förknippat med utmaningar. Tidsödande arbetsupp-
gifter kan göras mycket enklare och snabbare när 
pappersunderlag försvinner. Med hjälp av artificiell 
intelligens (AI) kan ett datasystem tolka underlagen. 
Därefter behöver användaren bara ta ställning till de 
förslag som presenteras via datorn.

En stor tidsvinst finns i integrationen med banken. 
När in- och utbetalningar sker automatiskt spar 
redovisnings byrån mycket tid. Dessutom blir det 
säkrare genom färre fel på grund av den mänskliga 
faktorn.

En fullt rimlig utveckling är att även Skatteverket på sikt 
kommer att vara integrerat med företagens bokförings-
system. Det innebär att moms, arbetsgivardeklaratio-
ner, skatt, etc i framtiden kan hanteras automatiskt i 
ett digitalt arbetsflöde. Det skulle betyda en riktigt stor 
förenkling och tidsvinst.

För redovisningsbranschen innebär utvecklingen  
också att ny typ av kompetens kommer att efter-
frågas. I framtiden är det inte en djup förståelse av 
bokföringssystemet som är en nyckelkompetens 
eftersom tekniken automatiserar och förenklar. I stället 
kommer det att bli viktigare med rådgivning där det 
krävs en djupare ekonomisk kunskap med förmåga att 
tolka finansiella data. Det kommer också att behövas 
en förmåga att presentera fakta för kunderna på ett 
pedagogiskt sätt och hjälpa dem förstå och utveckla 
sin verksamhet.

Förutom att redovisningsbyrån är rådgivare och mentor 
för företagaren, kan byrån även i förlängningen bli  
expert på helt andra områden som informationssäker-
het, marknadsföring och försäljning.

Många mindre byråer kommer sannolikt att behålla de 
gamla arbetssätten så länge det går att ta ut dagens 
arvoden för traditionella tjänster.  När kunderna där-
emot upptäcker hur mycket enklare vardagen blir när 
bokföringen är helt digital kommer priserna att pressas 
nedåt. De redovisningsbyråer som inte hänger med 
riskerar att slås ut. 

Fortnox utvecklar de system som kommer att vara 
basen för redovisningsbranschens nya moderna sätt 
att arbeta.  
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Saldo Redovisning är en byrå med en mycket tydlig 
ambition att samarbeta med sina kunder i digitala 
arbetsflöden där modern teknik automatiserar stora 
delar av arbetet. En ambition som lett till att bransch-
organisationen FAR utsett dem till Årets Framtidsbyrå 
2017/2018. 

- En av fördelarna med Fortnox är det öppna gräns-
snitt som gör det möjligt att integrera byråns och 

kundernas andra IT-system med Fortnox lösningar, 
säger Mattias Segerbrand, en av byråns delägare. 

Det är här den stora potentialen med att digitalisera 
redovisningsverksamhet uppstår säger Mattias. För 
när byråns arbete förenklas och dubbelarbete för-
svinner blir renodlade bokföringstjänster en allt mindre 
del av byråns arbete. Istället kan medarbetarna ägna 
sig åt stöd och rådgivning till kunderna. 

En byrå med stadig fot i framtiden

Fakta byråpartners
Ett dynamiskt samarbete med redovisnings- och 
revisionsbyråer är en stor framgångsfaktor för  
Fortnox.  Byråerna bidrar med synpunkter som 
optimerar funktionalitet och användarvänlighet för alla 
kunder och i det viktiga samarbetet med deras klien-
ter. Är byråerna nöjda rekommenderar de Fortnox för 
sina klienter och blir på det sättet en viktig kanal för 
att nå ut till fler småföretagare. 

Alla redovisnings- och revisionsbyråer har möjlighet 
att till ett fast månadspris sköta sina klienters ekonomi 

och administration i Fortnox system. Det breda utbu-
det av molnbaserade lösningar och tjänster hjälper 
byråerna att effektivisera sina arbetsprocesser, spara 
tid och förenkla kommunikationen med sina klienter. 

Fortnox har samarbetsavtal med landets alla stora 
redovisningsbyråer inklusive de fyra största; Deloitte, 
PWC, EY och KPMG. Antalet byråer ökar stadigt.  
Under andra kvartalet 2017 förnyades samarbetet 
med Baker Tilly, en av de ledande revisions- och 
redovisningsbyråerna.

     Det öppna gränssnittet 
gör det möjligt att integrera 
byråns och kundernas andra 
IT-system med Fortnox  
lösningar
Mattias Segerbrand, Saldo Redovisning
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Vårt år på

fortnoxab
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Fortnoxaktien

Kursutveckling
Aktien har under 2017 stigit med 44 procent jämfört med OMXPI som under samma period steg med  
6% procent. Marknadsvärdet uppgick vid årsskiftet till 2 570 Mkr. Totalt omsattes 21 950 734 aktier under 2017. 

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

De tio största aktieägarna per 2017-12-31

NAMN ANTAL AKTIER ANDEL AV  KAPITAL/ RÖSTER

First Kraft AB                                 12 220 659 20,50%
Swedbank Robur Total 4 396 741 7,40%
Spiltan Total 2 713 104 4,60%
Bengtsson, Peder Klas-Åke                       1 850 000 3,10%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension         1 831 220 3,10%
Luxembourg Aif Clients Account                  1 685 206 2,80%
Cbny-Norges Bank                                1 660 000 2,80%
Bergström, Birger                               1 477 000 2,50%
Nordnet Pensionsförsäkring AB                  1 269 252 2,10%
State Street Bank & Trust Com., Boston          1 186 306 2,00%
Övriga aktieägare 29 330 805 49,20%

Totalt 59 620 293 100,00%
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Totalt antal aktier i bolaget per 31 december 2017 
är 59 620 293 och de tio största aktieägarnas andel 
utgjorde 50,8 procent. Aktiekapitalet uppgick 1,2 Mkr 
(1,2). Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,02 kr. 
Totalt antal aktieägare i Fortnox uppgick till ca 4 700 st.

Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning 
motsvarande 0,25 kr per aktie (0,20) motsvarande 
totalt 14,9 Mkr (11,7).

Ägarförhållande Utdelning

FNOX-MTF.SE

Stockholm OMX All Share
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5 år i sammandrag

Nyckeltal

Resultaträkningar, mkr 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens intäkter 299,4 204,0 144,9 104,9 76,5
Rörelsens kostnader -236,7 -162,1 -120,4 -89,3 -71
Rörelseresultat 62,7 41,9 24,5 15,6 5,5
Finansiella poster 0,00 -0,4 -0,07 0,2 0,3

Resultat före skatt 62,7 41,9 24,5 15,8 5,8
Inkomstskatt -13,9 -9,3 -5,4 -3,5 -1,3

Årets resultat/Totalresultat 48,8 32,6 19,0 12,3 4,5
Balansräkningar, mkr
Anläggningstillgångar 81,1 61,4 48,6 29,0 16,5
Omsättningstillgångar 242,1 95,1 61,8 43,5 36,9

Summa tillgångar 323,1 156,5 110,4 72,5 53,4
Eget kapital 99,1 58,7 36,9 26,7 19,5
Långfristiga skulder 0 0 0,5 0 0
Kortfristiga skulder 224,1 97,8 73,1 45,8 33,9

Summa eget kapital och skulder 323,1 156,5 110,4 72,5 53,4
Data per aktie
Resultat per aktie 30/12, kr 0,82 0,56 0,33 0,21 0,08
Eget kapital per aktie, kr 1,66 0,99 0,62 0,45 0,33
Utdelning per aktie, kr 0,25 0,20 0,16 0,13 0,12
Börskurs 30/12, kr 43,10 29,90 16,70 11,00 8,65
P/E tal 53 54 51 52 112

Nyckeltal
Justerat eget kapital, mkr* 99,1 57,5 36,2 26,2 19,5
Sysselsatt kapital, mkr* 99,1 57,5 36,2 26,2 19,5
Räntebärande skulder, mkr 0 0 0 0 0
Avkastning på eget kapital, % 80,0 89,4 78,4 69,1 28,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 63,3 72,8 67,6 60,3 29,7
Rörelsemarginal, % 23,0 22,1 18,9 16,5 7,2
Nettomarginal, % 23,0 22,1 18,9 16,6 7,6
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,14 1,42 1,42 1,51 1,55
Soliditet, % 31 38 33 36 36
Årets kassaflöde Mkr 35,6 14,4 17,8 0,05 8,0
Investeringar materiella anläggningstillgångar, mkr 6,1 1,2 0,2 0,9 0,6
Investeringar immateriella anläggningstillgångar, mkr 33,3 22,0 27,6 17,0 3,0
Medelantalet anställda 202 155 126 100 76

2017 2016 2015 2014 2013
Resultat per aktie, kr 0,82 0,56 0,33 0,21 0,08
Kurs vid årets slut, kr 43,1 29,90 16,70 11,00 8,65
Rörelsens kassaflöde, mkr 91,8 49,2 54,0 23,0 17,6
Utdelning, kr 0,25 0,20 0,16 0,13 0,12
Direktavk, % 0,58 0,67 0,96 1,18 1,39
P/e-tal 53 53 51 52 108
Andel utdelad vinst, % 30,5 35,7 48,5 61,9 150,0
Eget kapital, mkr* 99,1 57,6 36,2 26,2 19,5
Antal aktier vid årets slut, milj 59,6 58,4 58,4 58,4 58,4

* Hänförligt till Moderbolagets ägare
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LEDNING
Nils Carlsson – född 1969 
Chief Executive Officer  
Anställd sedan 2016.

Utbildning: MBA Heriot-Watt University, Handelshögskolan Stock-
holm, Civilekonom från Linnéuniversitetet i Växjö. 

Nils har en lång erfarenhet från internationella digitala bolag och har 
innehaft ledande positioner på bland annat Netbooster Group, Elec-
trolux, Europolitan, Vodafone, Eniro och Telenor. 

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

Andreas Fridell – född 1981 
Chief Commercial Officer  
Anställd sedan 2014.

Utbildning: Yrkesofficersexamen Militärhögskolan, 
kommunikationsstrategisk examen Nordic Business Institute, 
pedagogikutbildning Linneuniversitetet. 

Andreas har en bakgrund som säljchef  
vid Eniro och officer i Försvarsmakten.

Egna och närståendes aktieinnehav: 50 000 aktier

Joachim Lindow – född 1965 
Chief Executive Officer – Fortnox Finans 

Anställd sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör Chalmers, 
Linneuniversitetet, KTH Executive School. 

Joachim har bl.a. bakgrund från ett flertal
roller på Ikano Bank, senast som sverigechef.

Optioner i Fortnox: 100 000 st teckningsoptioner

Victoria Hubertsson – född 1973 
Chief Customer Officer

Anställd sedan 2014.

Utbildning: Kurser i ekonomi, organisation och
personal vid Växjö Högskola.  

Victoria har tidigare arbetat som ekonomichef på Hydro 
Building systems AB och som ekonomi- och HR-chef på 

Citec Information AB.

Optioner i Fortnox: 50 000 st teckningsoptioner

Sara Nylén – född 1974 
Chief People Officer  
Anställd sedan 2014.

Utbildning: fil kand Sociologi, Stockholms Universitet. 

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

Optioner i Fortnox: 25 000 st teckningsoptioner
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Johan Swedenborg – född 1975
Chief Marketing Officer 

Anställd sedan 2017.

Utbildning: Berghs School of Communication,
IHM Business School och Hyper Island.

Johan har över 20 års erfarenhet av att leda varu märkes- 
och kommunikationsuppdrag hos bl.a. IKEA, Visma, 

Svenssons i Lammhult och Thomas Cook Group.

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 hos bla Trygg Hansa, 

Moderna försäkringar och Ikanobanken. 

Jesper Svensson – född 1972 
Chief Technology Officer 
Anställd sedan 2013.

Jesper var gruppchef för systemutvecklarna när han i
juni 2015 utsågs till utvecklingschef. Han har tidigare  
arbetat som systemutvecklare, systemarkitekt, utvecklings-
chef och drivit eget företag.

Optioner i Fortnox: 50 000 st teckningsoptioner

Roger Hartelius – född 1972 
Chief Financial Officer 
Anställd sedan 2017.

Utbildning: Ek. Mag. Linnéuniversitetet Växjö

Roger har tidigare arbetat i ledande roller i internationella IT-
bolag bl.a. som VD för IST International AB och senast som 
CFO på Readly International AB.

Cesar Nilsson – född 1984 
Chief Product & Business Development Officer

Anställd sedan 2008.

Cesar har på Fortnox tidigare arbetat som supportchef, 
projektledare, tf. utvecklingschef och produktägarchef. 

Han har tidigare arbetat inom ERP-branchen och
digital marknadsföring.
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STYRELSE

Anna Frick – född 1968

Invald i styrelsen: 2016 
Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm, för-
djupning finansiering och marknadsföring.

Övriga uppdrag: VD på digitalbyrån Oakwood Creative 
AB. Styrelseledamot i mobilspelbolaget Leo Vegas AB 
(publ), hälsoföretaget Frisq AB (publ)  – utmanarbolag 
med digital affär.
 
Bakgrund: Över 20 års erfarenhet som marknadsan-
svarig och byråledare inom kommunikation i transfor-
mation, såväl nationellt som internationellt. 8 år som 
styrelseledamot i Nordnet AB.  

Egna och närståendes aktieinnehav: 4 830 aktier.

Torbjörn Gunnarsson – född 1959

Invald i styrelsen: 2016
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i  
Stockholm.

Övriga uppdrag: VD Panare, Ordförande Brocc/Spar-
lån och S:t Petersburg Property Company, ledamot 
i LGT Logistics, Orasolv och Gunnar Gunnarsson 
Fastighets AB.
 
Bakgrund: Egen företagare och investerare. Har 30 års 
erfarenhet av finansmarknad och företagsaffärer från 
ABB Financial Services och Hagströmer & Qviberg och 
har varit rådgivare till börsnoterade företag inom främst 
IT- och Telecom, bl a IFS, Readsoft och Sectra.  

Egna och närståendes aktieinnehav: 210 000 aktier.
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Johan Berg – född 1959

Invald i styrelsen: 2016 
Utbildning: BSc Systemvetenskaplig linje Uppsala 
Universitet.

Övriga uppdrag: Arbetande styrelseordförande Aditro 
Group AB och styrelseledamot i Itello AB och  
istone AB. 
 
Bakgrund: Mer än 30 års erfarenhet från programvaru-
industrin bl.a. som Vd Intentia R&D AB, Executive Vice 
President Intentia International AB, VD Boss Media AB, 
COO Gtech G2 Ltd, VD IBS AB och VD Aditro Group 
AB. 

Egna och närståendes aktieinnehav: 10 100 aktier.

Magdalena Persson – född 1971

Invald i styrelsen: 2016  
Utbildning: Ek.Mag. Linköpings Universitet och Ek Lic. 
Linköpings Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: Industrial Advisor EQT Partners AB, 
styrelseordförande i Candidator AB, styrelseledamot i 
NCAB.  
 
Bakgrund: Arbetat i ledande roller främst inom IT indu-
strin som VD för WM-data Business Partner, Enterprise 
Sales Director på Microsoft i Sverige och i regionen Wes-
tern Europe, VD i Interflora AB och Styrelseordförande i 
Affecto Plc. 

Egna och närståendes aktieinnehav: Ej aktieägare.
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Information om verksamheten
Fortnox är Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar 
för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor 
och redovisningsbyråer. Fortnox affärsidé är att erbjuda ett komplett 
utbud av program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, 
tidredovisning och löneadministration. Fortnox tillhandahåller även 
ett antal plustjänster som e-faktura, fakturatolkning och kreditupp-
lysning.

Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken in-
ternetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade 
samtidigt, samarbeta och dela information. De slipper besväret med 
installation, uppdateringar och säkerhetskopiering.

Dotterbolaget Fortnox Finans erbjuder Fortnox kunder finansiella 
tjänster som underlättar företagarens vardag och förbättrar företa-
gets likviditet, såsom fakturaservice, fakturaköp- och belåning samt 
företagslån. Tjänsten är integrerad med Fortnox faktureringspro-
gram.

Affärsmodellen bygger på repetitiva intäkter. Kunderna abonnerar på 
programmen och betalar en låg månatlig avgift per användare och 
programmodul. Prismodellen är enkel och priset är inte beroende av 
hur mycket information som lagras i programmet eller hur mycket 
funktionaliteter man utnyttjar. Användare av Fortnox plus-tjänster 
betalar ingen fast avgift utan endast per transaktion.

Fortnox kunder är små och medelstora företag, föreningar, organi-
sationer 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 155 000 till 203 000, eller 
med 31 procent. Fortnox stärkte därmed sin ställning som Sveriges 
ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och 
administration för småföretagare. 

Nya tjänster och produkter 
• Fortnox beslutar att bygga upp ett nytt tjänsteområde inom för-

säkringsområdet med syftet att erbjuda prisvärda försäkrings-
tjänster till småföretagare.  

• I samarbete med företaget Companyexpense lanserades ny 
tjänst för hanteringen av utlägg med hjälp av digitala kvitton.  

• Fortnox lanserar företagets första lagersystem vilket ger småfö-
retagare kontroll på varulagret och innebär att Fortnox blir ännu 
mer relevant, särskilt för de småföretag som säljer varor i butik 
eller via e-handel.

Nya avtal
• Fortnox tecknar samarbetsavtal med Företagarna vilket gör 

det möjligt för Företagarna att erbjuda sina 70 000 medlemmar 
molnbaserade lösningar för ekonomi och administration.  

• Fortnox förvärvar rättigheterna till Fortnox Lön från Data-
vara, som i samarbete med Fortnox utvecklat molnbaserade 
program för löneadministration. Förvärvet innebär att utveck-
lingstakten kan öka för att erbjuda ännu bättre lösningar till 
företagare och redovisningskonsulter. 

• Fortnox förvärvar de resterande aktierna, i dotterbolaget 
Fortnox Finans. Förvärvet innebär att Fortnox nu på egen hand 
kan driva den fortsatta utvecklingen av de strategiskt viktiga 
finansiella tjänsterna inom koncernen. 

• Handelsbanken tecknar avtal med Fortnox som innebär att 
bankens företagskunder i Sverige får tillgång till Fortnox moln-
baserade lösningar.  

• Fortnox och Upsales Nordic AB startar samarbete där Fortnox 
kommer att erbjuda småföretagare ett av de modernaste sälj-
stödsystemen på marknaden.  
 

• Åsa Andersson rekryteras som VD för det nya affärsområdet 
försäkringar och Roger Hartelius rekryteras som ny finanschef. 
 

Nettoomsättning och resultat
Koncernen
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 272,3 Mkr (189,3) 
vilket var en ökning med 43,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 
62,7 Mkr (41,9). Det motsvarar en rörelsemarginal på 23,0 procent 
(22,1).

I nettoomsättning och rörelseresultat ingår en slutbetalning av 
royaltyersättning från Briox på 4,0 Mkr. Exklusive denna uppgick 
nettoomsättningen till 268,3 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på  
42,5 procent och rörelseresultatet till 58,7 Mkr vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 21,9 procent.

I rörelseresultatet ingår nedskrivningar av egenupparbetade im-
materiella tillgångar om 4,2 Mkr samt en kostnad för rättigheterna 
till Fortnox molnbaserade löneprogram om 4,2 Mkr. Exklusive dessa 
uppgick rörelseresultatet till 71,0 Mkr vilket motsvararar en rörelse-
marginal på 26,1 procent.

Resultatet före skatt blev 62,7 Mkr (41,9) och efter skatt till 48,8 Mkr 
(32,6). Resultatet per aktie uppgick till 0,82 kr (0,56).

ÅRSREDOVISNING
Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox AB (Publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 
2017. Bolaget har säte i Växjö och organisationsnummer 556469-6291. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, samtliga 
redovisade belopp är i Tkr, om ej annat anges.

Förvaltningsberättelse
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Moderbolaget
Nettoomsättningen ökade med 37,9 procent till 232,8 Mkr (168,8). 
Rörelseresultatet uppgick till 56,4 Mkr (41,9) och rörelsemarginalen till 
24,2 procent (24,8).

Exklusive slutbetalning av royaltyersättningen från Briox uppgick 
nettoomsättningen till 228,8 Mkr vilket motsvarar en tillväxt på 36,3 
procent och rörelseresultatet till 52,4 Mkr vilket motsvarar en rörelse-
marginal på 22,9 procent.

I rörelseresultatet ingår nedskrivningar av egenupparbetade im-
materiella tillgångar om 4,2 Mkr samt en kostnad för rättigheterna 
till Fortnox molnbaserade löneprogram om 4,2 Mkr. Exklusive dessa 
uppgick rörelseresultatet till 64,8 Mkr vilket motsvarar en rörelsemar-
ginal på 27,8 procent.

Resultatet före skatt blev 56,4 Mkr (41,8) och efter skatt till 43,9 Mkr 
(32,6). Resultatet per aktie uppgick till 0,74 kr (0,56).
 
 
Likviditet, kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 89,5 Mkr (45,4).  
15 Mkr av likvida medel är pantsatta som säkerhet för upptagen 
checkkredit i Fortnox Finans.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 91,8 Mkr (49,2). 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -39,3 Mkr (-23,3) och 
från finansieringsverksamheten -8,4 Mkr (-11,2).

De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 224,1 Mkr 
(97,8). Ökningen, i jämförelse med föregående år, består till största 
delen av klientmedel i dotterbolaget Fortnox Finans. Klientmedel ingår 
i kortfristiga skulder med 92,7 Mkr (14,9).

De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 59,8 Mkr 
(34,9). Koncernen har inga  långfristiga skulder.

Den utnyttjade checkkrediten om 24,9 Mkr presenteras netto mot 
Kassa och bank i koncernens balansräkning.

Soliditeten uppgick till 30,7 procent (37,5) för koncernen. I april 2017 
utbetalades aktieutdelning med 0,20 kr per aktie, totalt 11,7 Mkr.

Investeringar och avskrivningar
Koncernens investeringar uppgick till 39,3 Mkr (23,3). Aktiverade 
utvecklingskostnader svarade för 33,3 Mkr (22,0). I dessa kostnader 
ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med  
18,1 Mkr (13,3). Av- och nedskrivningarna uppgick under perioden till 
18,3 Mkr (10,2).

Forskning och utveckling 
Innovation och en hög förnyelsetakt i Fortnox kunderbjudande är 
avgörande för den fortsatta framgången. Produktutveckling bedrivs 
både inom Fortnox och dotterbolaget Fortnox Finans och består 
av både löpande förbättringar inom befintliga produktområden och 
utveckling av nya tjänster och produkter. En offensiv utvecklings-
verksamhet 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 räkenskapsårets utgång uppgick 
redovisat värde på balanserade utgifter får utvecklingsarbeten till  
73,7 Mkr (57,2).

Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen var 203 personer (155) av vilka  
88 (73) var kvinnor. I moderbolaget var medelantalet anställda 177 
personer (143), varav 76 (67) 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.

Den höga investeringstakt som företaget hållit under 2017 fortsätter. 
Förutom att ytterligare vidareutveckla kärnverksamheten kommer 
Fortnox att bredda erbjudandet genom sina dotterbolag; finanstjäns-
ter från Fortnox Finans och en fortsatt utveckling av försäkringsför-
medling via Fortnox Försäkringar.

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.
 
Fortnox är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka 
resultatet i en mindre eller större omfattning. Den snabba teknikut-
vecklingen inom branschen, vilket kan skapa ett behov av väsentliga 
teknologiväxlingar, är en sådan. Vidare är förmågan att attrahera 
och behålla kritiska personalresurser en osäkerhetsfaktor, framförallt 
i ett arbetsmarknadsläge där efterfrågan på och priset för attraktiv 
personal ökar. Därutöver är Fortnox i sin verksamhet utsatt för andra 
verksamhetsrisker, 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.
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Flerårsöversikt koncernen
 

Not 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning (tkr) 272 250 189 302 129 684 94 997 76 513

Resultat efter finansiella poster (tkr) 62 690 41 837 24 457 15 827 5 780

Rörelsemarginal (%) 1 23,0% 22,1% 18,9% 16,5% 7,2%

Avkastning på eget kapital (%) 1 79,5% 89,2% 78,4% 69,2% 28,6%

Balansomslutning (tkr) 323 138 156 543 110 442 72 546 53 464

Soliditet (%) 1 31% 38% 33% 36% 36%

Medelantal anställda 203 155 131 100 76

Flerårsöversikt Moderbolaget
 

Not 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning (tkr) 232 785 168 826 125 802 95 209 76 513

Resultat efter finansiella poster (tkr) 56 436 41 827 29 210 18 147 5 780

Rörelsemarginal (%) 1 24,2% 24,8% 23,2% 18,9% 7,2%

Avkastning på eget kapital (%) 1 56,0% 76,5% 82,4% 76,7% 28,6%

Balansomslutning (tkr) 261 023 149 605 103 584 71 705 53 451

Soliditet (%) 1 52% 44% 42% 39% 36%

Medelantal anställda 177 143 126 99 76

Ägarförhållande
De tio största aktieägarna per 2017-12-31.

Namn Antal aktier Andel av  
kapital/ 

röster
First Kraft AB                                 12 220 659 20,50%
Swedbank Robur Total 4 396 741 7,40%
Spiltan Total 2 713 104 4,60%
Bengtsson, Peder Klas-Åke                       1 850 000 3,10%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension         1 831 220 3,10%
Luxembourg Aif Clients Account                  1 685 206 2,80%
Cbny-Norges Bank                                1 660 000 2,80%
Bergström, Birger                               1 477 000 2,50%
Nordnet Pensionsförsäkring AB                  1 269 252 2,10%
State Street Bank & Trust Com., Boston          1 186 306 2,00%
Övriga aktieägare 29 330 805 49,20%

Totalt 59 620 293 100,0

Förslag till vinstdisposition 
(belopp i kronor)

Fritt eget kaptial i moderbolaget

Överkursfond och balanserat resultat 46 190 229

Årets resultat 43 890 625

Summa fritt eget kapital i moderbolaget 90 080 854

Styrelsen föreslår:

att till aktieägare utdela 0,25 kr per aktie 14 905 073

samt att återstående belopp balanseras i ny räkning 75 175 781

90 080 854

Motivering till utdelningsförslag
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om vinstdisposition 
innebärande att till aktieägarna utdela 0,25 kr per aktie, motsva-
rande 14,9 Mkr för verksamhetsåret 2017. Utdelningen motsvarar 
34 procent (36) av årets resultat. Styrelsens uppfattning är att den 
föreslagna utdelningen inte hindrar  bolaget från att fullgöra sina 
framtida åtaganden, eller genomföra de investeringar som krävs för 
fortsatt expansion. Efter genomförd vinstutdelning uppgår moderbo-
lagets och koncernens soliditet till 49 procent respektive 27 procent. 
Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 23 mars 2018 och 
utdelning beräknas vara aktieägarna tillhanda 28 mars 2018.
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Koncernen
belopp i Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet 

kapital
Annat eget kapital. 
inkl. årets resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Totalt

Ingående balans 2016-01-01 1 168 48 382 -13 340 673 3 688

Nyemission 495 495

Lämnad utdelning -9 347 -9 347

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande -1 869 -11 -1 880

Årets resultat 32 554 32 554

Utgående balans 2016-12-31 1 168 48 382 7 999 1 157 58 707

Förvärv av minoritetsandelar genom nyemitterade aktier 18 31 593 -30 454 1 157

Förvärv av minoritetsandelar, tilläggsköpeskillning -2 000 -2 000

Avgående minoritetsandelar genom ovanstånde två poster -1 157 -1 157

Utdelning -11 683 -11 683

Konvertering teckningsoptioner till aktier 6 5 292 5 298

Årets resultat 48 757 48 757

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

Moderbolaget
belopp i Tkr Aktiekapital Fondutv. utgifter Överkursfond Balanserat 

resultat
Årets resultat Totalt

Ingående balans 2016-01-01 1 168 48 382 -29 203 22 736 43 083

Överföring resultat föregående år 22 736 -22 736 0

Fond för utvecklingsutgifter 11 988 -11 988 0

Lämnad utdelning -9 347 -9 347

Årets resultat 32 551 32 551

Utgående balans 2016-12-31 1 168 11 988 48 382 -27 802 32 551 66 287

Fond utvecklingsutgifter 30 504 -30 504 0

Avsk utvecklingsfond -2 872 2 872 0

Justering fond utvecklingsutgifter för 2016 7 113 -7 113 0

Justering avskrivning fond utvecklingsutgifter för 2016 -2 603 2 603 0

Överföring resultat fg år 32 551 -32 551 0

Lämnad utdelning -11 683 -11 683

Förvärv av minoritetsandelar genom nyemitterade aktier 18  31 593   31 611

Konvertering teckningsoptioner till aktier 6 5 292 5 298

Årets resultat 43 891 43 891

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

Förändring av eget kapital
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01 
2016-12-31

Nettoomsättning 2 272 250 189 301

Aktiverat arbete för egen räkning 18 125 13 339

Övriga rörelseintäkter 9 049 1 350

299 424 203 990

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster 3 -43 894 -24 798

Övriga externa kostnader 4, 5 -57 305 -41 399

Personalkostnader 6 -117 217 -85 670

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -18 315 -10 247

-236 731 -162 113

Rörelseresultat 62 693 41 878

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 1

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 -42

-3 -41

Resultat efter finansiella poster 62 690 41 837

Skatt på årets resultat 7 -13 933 -9 283

ÅRETS RESULTAT 48 757 32 554

Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare 48 682 32 554

Innehav utan bestämmande inflytande 75 0
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  8 73 742 57 221
Licenser 9 428 618

74 169 57 838

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 6 670 2 014

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 11 224 1 546

Summa anläggningstillgångar 81 063 61 399

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 27 893 16 513

Kundfodringar factoring 23 208 15 782

Övriga fordringar 6 853 316

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 833 2 272

59 786 34 883

Kassa och bank
Kassa och bank 13,14 89 543 45 390

Redovisningsmedel 92 745 14 871

182 288 60 261

Summa omsättningstillgångar 242 074 95 144

SUMMA TILLGÅNGAR 323 138 156 543
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 192 1 168

Övrigt tillskjutet kapital 85 267 48 382

Annat eget kapital inklusive årets resultat 12 619 7 999

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 99 079 57 550

Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 157

99 079 58 707

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 13 767 8 157

Aktuella skatteskulder 20 459 9 944

Övriga skulder 100 469 18 769

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 89 363 60 965

224 059 97 836

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 323 138 156 543
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i Tkr
 2017-01-01

2017-12-31
2016-01-01 
2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 62 690 41 837

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 18 315 10 247

Betald skatt -13 933 -9 283

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 67 072 42 801

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fodringar -23 581 -18 589

Förändring av kortfristiga skulder 48 349 24 941

Kassaflöde från den löpande verksamheten 91 840 49 152

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -33 251 -22 027

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -6 051 -1 234

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 302 -23 260

Finansieringsverksamheten
Nyemission 5 298 495

Utbetald utdelning -11 683 -9 347

Upptagna lån 0 -500

Förvarv av andelar utan bestämmande inflytande -2 000 -1 880

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 385 -11 231

ÅRETS KASSAFLÖDE 44 153 14 661

Likvida medel vid årets början 45 390 30 730

Likvida medel vid årets slut 89 543 45 390
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01 
2016-12-31

Nettoomsättning 2 232 785 168 826

Aktiverat arbete för egen räkning 18 039 12 855

Övriga rörelseintäkter 2 290 0

253 114 181 681

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster 3 -28 679 -18 067

Övriga externa kostnader 4, 5 -50 087 -34 845

Personalkostnader 6 -101 832 -78 186

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -16 081 -8 715

-196 679 -139 813

Rörelseresultat 56 436 41 868

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 1

Räntekostnader och liknande resultatposter -11 -42

0 -41

Resultat efter finansiella poster 56 436 41 827

Resultat före skatt 56 436 41 827

Skatt på årets resultat 7 -12 545 -9 277

ÅRETS RESULTAT 43 891 32 551
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 65 372 49 575

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 6 540 1 990

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 16 58 275 24 614

Summa anläggningstillgångar 130 186 76 178

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 27 332 16 009

Fordringar hos koncernföretag 17,18 884 1 427

Övriga fordringar 6 837 84

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 456 1 964

36 509 19 484

Kassa och bank 94 328 53 942

Summa omsättningstillgångar 130 836 73 427

SUMMA TILLGÅNGAR 261 023 149 605
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

belopp i Tkr
 

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 1 192 1 168
Fond för utvecklingsutgifter 44 130 11 988

45 323 13 156

Fritt eget kapital
Överkursfond 85 267 48 382

Balanserat resultat 20 -39 077 -27 802

Årets resultat 43 891 32 551

90 081 53 131

135 403 66 287

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 11 268 6 160

Aktuella skatteskulder 20 091 9 756

Övriga skulder 10 399 8 820

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 83 862 58 581

125 619 83 318

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 261 023 149 605
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i Tkr
 2017-01-01

2017-12-31
2016-01-01 
2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 56 436 41 827

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 16 081 8 715

Betald skatt -12 545 -9 277

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 59 972 41 266

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar -17 024 -3 177

Förändring av kortfristiga skulder 42 301 23 245

Kassaflöde från den löpande verksamheten 85 249 61 334

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -2 050 -7 885

Investeringar av materiella anläggningstillgångar -5 924 -1 234

Investeringar av immateriella anläggningstillgångar -30 504 -19 101

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 478 -28 219

Finansieringsverksamheten
Nyemission 5 298 0

Upptagna lån 0 -500

Utbetald utdelning -11 683 -9 347

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 385 -9 847

ÅRETS KASSAFLÖDE 40 386 23 268

Likvida medel vid årets början 53 942 30 674

Likvida medel vid årets slut 94 328 53 942
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Fortnox AB (publ) 556469-6291

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

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

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

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det 
innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som 
tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstill-
gången så att den kan användas eller säljas.

- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att 
använda eller sälja den.

- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anlägg-
ningstillgången.

- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar.

- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra re-
surser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den im-
materiella anläggningstillgången.

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

Balanserade utvecklingsarbeten utgörs av egenupparbetad utveckling. 
Anskaffningsvärdet för en egenupparbetad immateriell anläggningstillgång 
utgörs av ersättningar till anställda eller kostnader för inköpta konsulttim-
mar som uppkommit vid upparbetningen av tillgången. Egenupparbetade 
immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningsbart 
belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet.

Avskrivningar - immateriella och materiella  
anläggningstillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod efter-
som det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida 
ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträk-
ningen. Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffnings-
tillfället i då rådande prisnivå.

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 år

NOTER

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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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 återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för för-
säljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet 
beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge 
upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrang-
eras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar 
marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som 
avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste 
nedskrivningen har förändrats.

Intäktsredovisning
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer 
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag 
för rabatter.
 
Abonnemang periodiseras över avtalsperiodens längd, vanligen 3 
alternativt 12 månader. Intäkter från övrig försäljning såsom exempelvis 
fakturaservice och utbildning intäktsförs i samband med leverans.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernre-
dovisningen omfattar Moderbolaget samt dess dotterföretag. Med dot-
terföretag avses de företag i vilka Moderbolaget, direkt eller indirekt, har 
ett bestämmande inflytande.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade 
reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tillämpade 
redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas 
av Moderbolaget.

Innehav utan bestämmande inflytande
Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgång-
ar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, 
direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av Moderbolaget.

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

Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

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

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncern-
resultaträkningen.

Fordringar, skulder och avsättningar
Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffnings-
värde om annat ej anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens 
kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder 
redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finan-
siella 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 värde-
ras avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna om-
prövas varje balansdag. Om tillämpligt Avsättningen redovisas till nuvärdet 
av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet re-
dovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmäs-
siga 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 förknip-
pade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

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

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

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde 
efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet 
från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instru-
mentets 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 nedskrivnings-
behov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning 
sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.
 

Leasingavtal
Finansiellt 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 leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som 
operationella leasingavtal.

Samtliga leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperio-
den.
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Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Direktavkastning
Utdelning i kronor / aktiekurs

P/E-tal
Aktuell aktiekurs / vinst per aktie

Andel utdelad vinst: 
Utdelning dividerad med vinst per aktie

Justerat eget kapital
Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatteskuld

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minus räntefria skulder

Avkastning på eget kapital
Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Genomsnittligt eget kapital
Summan av ingående och utgående eget kapital dividerad med två

Nettoresultat
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat + finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital

Nettomarginal
Nettoresultat i procent av omsättningen

Kapitalomsättningshastighet
Omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Royaltyersättning från Briox 4 000 1 000 4 000 1 000

4 000 1 000 4 000 1 000

NOT 2 Exceptionella intäkter

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

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

Nedskrivning av egenupparbetade immaterialla tillångar 4 157 0 4 157 0

Kostnad för finansiell och juridisk rådgivning i samband 
med Visma A/S uppköpserbjudande. 

0 3 200 0 3 200

8 318 3 200 8 318 3 200

NOT 3 Exceptionella kostnader

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

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del 
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell 
skatt beräknas utifrån den skattesats 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 skatte-
fordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemäs-
siga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder 
endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i 
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och 
uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdra-
gen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget 
lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar 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 tillförlitlig 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.
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Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Revisionsbyrån KPMG

Revisionsuppdraget 584 0 449 0

Revisionsnära rådgivning 132 0 132 0

Övriga tjänster 155 0 155 0

871 0 736 0

Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB

Revisionsuppdraget 0 343 0 217

Övriga tjänster 0 10 0 0

0 353 0 217

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 0 42 0 42

Övriga tjänster 0 8 0 0

0 50 0 42

Koncernen Moderbolaget

Operationell leasing 2017 2016 2017 2016

Kostnadsförda leasingavgifter avseende leasingavtal 8 938 3 387 8 176 3 387

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

     Ska betalas inom 1 år 9 447 8 360 8 530 7 705

     Ska betalas inom 1-5 år 34 769 33 410 33 548 32 246

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

Koncernen Moderbolaget

Finansiell leasing 2017 2016 2017 2016

Kostnadsförda leasingavgifter avseende leasingavtal 135 119 90 59

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

     Ska betalas inom 1 år 246 104 168 104

     Ska betalas inom 1-5 år 411 0 300 0
     Ska betalas senare än 5 år 0 0 0 0

NOT 4 Arvode till revisorer

NOT 5 Leasingavgifter avseende operationell leasing och finansiell leasing

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bola-
gets 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 operationell leasing i koncernen 
uppgår till 8,9 Mkr (3,3), varav 8,2 Mkr (3,4) avser moderbolaget. Förgående år redovisades alla leasingkostnader som operationell leasing. 

Finansiell leasing
Eftersom den finansiella leasingavtalen uppgår till små belopp redovisas samtliga leasingavtal som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Medelantalet anställda 2017 2016

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderbolaget 177 57% 143 53%

Dotterbolagen 26 55% 12 50%

Koncernen totalt 203 155

Löner och andra ersättningar Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Styrelse, VD och ledande befattningshavare 12 733 11 998 11 612 10 920

Övriga anställda 67 561 46 337 58 804 42 264

80 294 58 334 70 417 53 184

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse, VD och ledande befatt-
ningshavare

2 504 2 741 1 955 2 566

Pensionskostnader övriga anställda 4 840 3 369 4 376 3 037

Övriga sociala kostnader 25 618 18 787 22 457 17 078

32 962 24 897 28 788 22 682

NOT 6 Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och ledning i moderbolaget

2017
Grundlön/ 

Arvoden
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions- 
kostnader

Övriga  
ersättningar

 
Totalt

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

Olof Hallrup, ledamot* 179 0 0 0 0 179

Magdalena Persson, ledamot* 179 0 0 0 0 179

Anna Frick, ledamot 179 0 0 0 0 179

Johan Berg, ledamot* 179 0 0 0 0 179

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

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

9 455 2 095 62 1 955 0 13 567

* Fakturerat från eget bolag

2016
Grundlön/ 

Arvoden
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions- 
kostnader

Övriga  
ersättningar

 
Totalt

Torbjörn Gunnarsson , styrelsens ordförande* 354 0 0 0 0 354

Donald Sällqvist, ledamot 177 0 0 0 0 177

Olof Hallrup, ledamot* 177 0 0 0 0 177

Magdalena Persson, ledamot* 177 0 0 0 0 177

Anna Frick, ledamot 177 0 0 0 0 177

Johan Berg, ledamot* 177 0 0 0 0 177

Sara Arildsson, fd.VD 1 576 300 42 645 0 2 564

Nils Carlsson, VD 241 56 0 17 0 314

Johan Berg tf VD 625 0 0 0 0 625

Övriga ledande befattningshavare (8st) 5 390 1 491 0 1 904 0 8 785

9 071 1 847 42 2 566 0 13 527

* Fakturerat från eget bolag

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

2017 2016 2017 2016

Skatt på årets resultat -13 933 -9 283 -12 545 -9 277

Redovisad skatt -13 933 -9 283 -12 545 -9 277

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 62 690 41 837 56 436 41 827

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 
(22 %): 

-13 796 -9 204 -12 416 -9 202

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -137 -79 -129 -75

     Ej skattepliktiga intäkter 0 0 0 0

Redovisad skatt -13 933 9 283 -12 545 -9 277

Årets skattekostnad i % 22,2% 22,2% 22,2% 22,2%

NOT 7 Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 77 032 55 006 67 466 48 365

Årets anskaffningar 33 251 22 027 30 504 19 101

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 110 283 77 032 97 970 67 466

Ingående avskrivningar -19 812 -10 540 -17 891 -9 952

Årets avskrivningar -12 572 -9 272 -10 550 -7 939

Utgående ackumulerade avskrivningar -32 384 -19 812 -28 441 -17 891

Årets nedskrivningar -4 157 0 -4 157 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 157 0 -4 157 0

Utgående balans 73 742 57 221 65 372 49 575

NOT 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Könsfördelning bland ledande befattningshavare Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Andel kvinnor i styrelsen 45% 20% 50% 33%

Andel män i styrelsen 55% 80% 50% 67%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33% 38% 36% 38%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67% 63% 64% 63%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
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Koncernen

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 950 950

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 950 950

Ingående avskrivningar -333 -143

Årets avskrivningar -190 -190

Utgående ackumulerade avskrivningar -523 -333

Utgående balans 428 618 

Koncernen

2017 2016

Belopp vid årets ingång 1 546 1 552

Under året återförda belopp -1 322 -6

Utgående balans 224 1 546

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Förutbetalda hyreskostnader 914 841 690 753

Övriga upplupna kostnader 919 1 431 765 1 211

1 833 2 272 1 456 1 964

Koncernen

2017 2016

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 30 000 20 000

Utnyttjad kredit uppgår itll 24 894 15 782

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 4 228 2 995 4 190 2 957

Årets anskaffningar 6 051 1 234 5 924 1 234

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 279 4 228 10 114 4 190

Ingående avskrivningar -2 214 -1 829 -2 200 -1 824

Årets avskrivningar -1 395 -384 -1 374 -377

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 609 -2 214 -3 574 -2 200

Utgående balans 6 670 2 014 6 540 1 990

NOT 9 Licenser

NOT 11 Uppskjuten skattefordran

NOT 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 13 Checkräkningskredit

NOT 10 Inventarier

Den uppskjutna skattefordran består av tidigare underskott i dotterbolaget Fortnox Finans. Det outnyttjade underskottsavdraget är 224 Tkr per 2017-12-31.
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Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Upplupna löner 3 240 2 314 3 183 2 300

Upplupna semesterlöner 3 641 3 071 3 271 2 915

Upplupna sociala avgifter 1 342 1 126 1 209 1 073

Övriga upplupna kostnader 16 652 6 774 11 711 4 613

Förutbetalda licensintäkter 63 888 47 680 63 888 47 680

Övriga förutbetalda intäkter 600 0 600 0

89 363 60 965 83 862 58 581

NOT 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016 Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Nox Finans AB* 92,4% 92,4% 2 309 502 24 564

Fortnox Service AB** 100% 100% 50 000 50

24 614

* Därav 1 200 941 ej registrerade aktiekapital. 
Fortnox ägande i Nox Finans uppgick till 92,4% av antalet aktier. Minoritetsägarandelen som innehas av MVI Sweden Holding AB uppgår till 6,1%.  
Genom aktieägaravtal mellan Fortnox AB och MVI Sweden Holding AB  uppgår det  ekonomiska värdet av MVI Sweden Holdings AB ägande till det 
dubbla värdet i förhållande till antalet aktier. Med detta i beaktande uppgår Fortnox AB’s ekonomiska andel i Nox Finans till 86,3%. Nox Finans AB namn-
ändrades till Fortnox Finans under 2017.

2017 Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

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

Fortnox Service AB** 100% 100% 50 000 50

Fortnox Försäkringar AB 100% 100% 50 000 50

58 275

Org.nr. Säte

Fortnox Finans AB 556949-9824 Växjö

Fortnox Service AB* 556995-3622 Växjö

Fortnox Försäkringar AB 559116-2564 Växjö

** Bolaget är vilande

NOT 16 Specifikation av andelar i  koncernföretag

2017 2016

Ställda säkerheter för checkräkningskredit i dotterbolaget Fortnox Finans

Företagsinteckning 15 000 15 000

Ställda säkerheter i moderbolaget för checkräkningskredit i dotterbolaget 
Fortnox Finans

Pantsatt bankkonto 15 000 10 000

Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 14  Ställda säkerheter

Moderbolaget

2017 2016

Kundfordringar hos dotterbolag 884 1 427

884 1 427

NOT 17 Fordringar hos koncernföretag
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NOT 20 Förslag till vinstdisposition
Vinstdisposition:

Fritt eget kaptial i moderbolaget

Överkursfond och balanserat resultat 46 190

Årets resultat 43 891

Summa fritt eget kapital i moderbolaget 90 081

Styrelsen föreslår:
att till aktieägare utdela 0,25 kr per aktie 14 905

samt att återstående belopp balanseras i ny räkning 75 176

90 081

2017 2016

Antal aktier 59 620 293 58 417 259

Kvotvärde 0,02 0,02

NOT 19 Antal aktier och kvotvärde

NOT 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

NOT 22 Uppskattningar och bedömningar

Fortnox dotterbolag Fortnox Försäkringar tecknade den 17 januari 2018 ett 
samarbetsavtal med försäkringsbolaget Trygg Hansa, som handlar om att erbjuda 
företags- och motorförsäkringar till småföretagare genom Fortnox plattform.

Styrelseordförande Torbjörn Gunnarsson samt styrelseledamöterna Magdalena 
Persson och Johan Berg har meddelat att, då de accepterat andra uppdrag, inte 
står till förfogande för omval. Fortnox valberedning föreslår Andreas Kemi till ny 
ordförande.

Den ekonomiska effekten av ovanstående händelser har inte gått att uppskatta.

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på 
ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga 
vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är ba-
serade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt 
från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 
 
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som har den mest 
betydande effekten på redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Utfallet från dessa kan avvika väsentligt.
 
Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella tillgångar
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för im-
materiella tillgångar. Det återvinningsbara värdet för kassagenererande enheter 
har fastställts baserat på enheternas nyttjandevärde, som utgörs av nuvärdet av 

förväntade framtida kassaflöden. Beräkningarna av framtida 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.
 
Inkomstskatter 
Ledningen måste bedöma sannolikheten av att uppskjutna skattefordringar kan 
utnyttjas genom framtida skattemässiga överskott. 
 
Tilläggsköpeskillingar samt avtalade framtida köpeskillingar
Ledningen gör kontinuerliga uppföljningar av resultatutvecklingen i förvärvade en-
heter med utestående tilläggsköpeskillingar samt avtalade framtida köpeskillingar 
och uppskattar framtida utfall. Bedömt utfall redovisas som skuld.

Moderbolaget

2017 2016

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 0% 0%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 1,7% 2%

NOT 18 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
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Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Fortnox AB (publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 38-60 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens 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 
standarder 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 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
 
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 
2016 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberät-
telse daterad den 10 mars 2017 med omodifierade uttalanden i Rap-
port om årsredovisningen och koncernredovisningen.
 
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 på fel.
z÷
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, 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 års

redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, 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 revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen 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 felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbe-
vis 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felak-
tig information eller åsidosättande av intern kontroll.

– skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används 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 revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbe-
vis 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 koncernredovis-

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Fortnox Aktiebolag (publ), org.nr 556469-6291
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ningen 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 affärs-
aktiviteterna 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 
identifierat.
 

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 direktö-
rens förvaltning för Fortnox AB (publ) för år 2017 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 verk-
ställande 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 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande 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 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsför-
valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrol-
leras på ett betryggande sätt.

Den 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 överensstämmelse 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, årsre-
dovisningslagen 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 kom-
mer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda er-
sättningsskyldighet 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 inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi foku-
serar 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 fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositio-
ner 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. 
 

Växjö den 26 februari 2018
 
KPMG AB 
 

_________________________________ 
Mats Kåvik, Auktoriserad revisor
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