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l	Nettoomsättningen ökade till 43 180 tkr (32 392 tkr). Justerat för förvärv och startersättning  
från Fortnox International ökade omsättningen med 44 procent.

l	Rörelseresultatet uppgick till 4 268 tkr (3 658 tkr). Exklusive startersättningen förbättrades 
resultatet med 3 110 tkr.

l	Periodens resultat efter skatt var 3 247 tkr (4 344 tkr). Exklusive startersättningen och en 
realisationsvinst från försäljning av koncernföretag under 2010 förbättrades resultatet med 3 110 tkr.

l	Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (0,08 kr). 
l	Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6 060 tkr (3 258 tkr).
l	Fortnox Mobilskanner lanseras. En iPhone-applikation som  gör det möjligt digitalisera 

redovisning av kvitton och leverantörsfakturor
l	Fortnox Arena börjar byggas. En av världens modernaste innebandyarenor kommer stå 

klar hösten 2012. 
l	Förvärv av utvecklings- och konsultverksamheten inom Johansson & Surbevski data (JS Data)
l	Lansering av Fortnox Autogiro

FORTNOX 
– SMÅFÖRETAGARENS BÄSTA VÄN
KORT OM OSS

2011 I KORTHET

OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2006-2011

Fortnox  är Sveriges ledande leverantör av  
internetbaserade affärssystem för företag, för-
eningar samt redovisnings- och revisionsbyråer. 
Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internet-
baserade program, för bland annat redovisning, 
fakturering, säljstöd och löneadministration. De 
internetbaserade tjänsterna gör att användarna 
kan komma åt programmen från vilken internet-
ansluten dator som helst. Flera användare kan 

vara inloggade samtidigt och arbeta på olika 
platser. De slipper besväret med installation, 
uppdateringar och att ta backup.  
Kunderna abonnerar på programmen och 
betalar en månatlig avgift per användare och 
programmodul. Fortnox startade 2001 och har 
huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till han-
del på NGM Nordic MTF.
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BEVISAT FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSIDÉ
I rankinglistan ”Sweden Technology Fast 50” som of-
fentliggjordes i november 2011, blev vi av Deloitte AB 
och Svenska Riskkapitalföreningen utsedda till Sveriges 
snabbast växande mjukvarubolag. Det är vi väldigt stolta 
över! Under 2011 var tillväxten 44 procent.
 Vår starka tillväxt är ett bevis för att vår affärsidé med 
internetbaserade affärssystem till attraktiva villkor är 
framgångsrik. Efterfrågan på våra program är större än 
någonsin, och vår orderstock har nästan dubblerats under 
det senaste året. Ett ökat produktutbud, hög servicegrad 
och fortsatt hög utvecklingstakt är den väg vi valt för att 
nå våra uppsatta mål.

ORGANISATION FÖR TILLVÄXT 
OCH NÖJDA KUNDER
Vi har under året byggt upp en organisation som ska kun-
na hantera en betydligt större kundvolym. Vi har förstärkt 
såväl vår säljorganisation som vår supportavdelning under 
2011. För att möta en förväntad expansion har antalet 
anställda ökat från 33 till 51 medarbetare under 2011.
När vi löpande under 2012 lanserar nya program, ny funk-
tionalitet och högre prestanda i befintliga program samt 
integrationer med externa för -och eftersystem, kommer 
Fortnox affärssystem att attrahera nya målgrupper. Det 
kan exempelvis vara butiker som väljer Fortnox för att vi 
har en integration till deras kassasystem. Eller ett företag 
som har ett workflowsystem för lite större attestflöden 

som de vill integrera fakturahanteringen med. När våra 
tjänster i högre grad attraherar större kunder blir en aktiv 
bearbetning av nya kunder viktigare. 
I takt med att produktutbud och antalet kunder ökar så 
blir även support och övrigt användarstöd allt viktigare. 
Därför har vi  under året förstärkt vår supportavdelning 
personellt och lanserat en chat och ett digital forum där 
våra kunder kan söka hjälp och stöd. Vi jobbar aktivt för 
att våra kunder i högre grad ska använda våra digitala 
användarstödfunktioner. Det är därför viktigt att dessa 
funktioner upplevs som tillgängliga och bra. Våra kunder 
har naturligtvis även fortsättningsvis  tillgång till traditio-
nell support via mail och telefon.

INVESTERING GER HÄVSTÅNGSEFFEKT
Under tidigare år, och i synnerhet under 2011, har vi 
medvetet tagit betydande kostnader både för att bygga en 
organisation rustad för stark tillväxt och för hög utveck-
lingstakt av automatiska system för sälj- och användar-
stödsfunktioner. Det gör att våra fasta kostnader för den 
löpande verksamheten framöver inte kommer att öka i 
samma takt som omsättningen. 
Vår satsning på att bygga upp en stor kundstock har varit 
framgångsrik och då vi också har mycket låga rörliga 
kostnader innebär ovanstående att vi kommer att få bety-
dande ekonomiska skalfördelar om den tillväxttakt vi haft 
består eller ökar.

VD-KOMMENTAR
”FORTNOX SKA VARA NO 1 PÅ  AFFÄRSSYSTEM 
FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
OCH ORGANISATIONER”
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TEKNIK ÄR GRUNDEN
Under hösten genomförde vi en betydande uppdatering 
av bolagets grundläggande programkod. Utveckling av 
bolagets tekniska plattform sker kontinuerligt, men under 
2011 gjorde vi en stor och nödvändig uppgradering som 
ger kunderna betydande förbättringar i prestanda. För 
att säkerställa vår fortsatta framgång måste kontinuerligt 
bevaka den tekniska utvecklingen. Förvärvet av JS Data 
har också tillfört resurser till utvecklingssidan. 

HÖJER TEMPOT I UTVECKLINGEN 
Under 2011 har vi ägnat mycket tid och kraft åt pro-
duktutveckling för att bygga djupare funktionalitet i 
programmen. I början av året genomfördes också den 
mest omfattande uppgraderingen i Fortnox historia av 
hela produktsortimentet. I december lanserade vi den nya 
programmodulen Fortnox Autogiro. 
Under 2012 kommer vi på utvecklingssidan att öka takten 
ytterligare jämfört med 2011, och lansera nya programmo-
duler och ny funktionalitet.
Vi kommer även, tillsammans med externa partners, att 
lansera nya tjänster som är kopplade till befintliga modu-
ler. Först ut blir en tjänst som innebär att man kan auto-
matisera registrering av exempelvis leverantörsfakturor 
genom att få inskannade bilder tolkade och automatiskt 
registrerade i bokföringsprogrammet. 
Efter det kommer en kreditupplysningstjänst som är 
kopplad till CRM- och faktureringsmodulerna. Tjänsten 
innebär att man direkt från programmet kan ta kreditupp-
lysning på sina befintliga och blivande kunder. 
Dessutom kommer vi att utveckla ett antal integrationer 
mellan Fortnox affärssystem och för- och eftersystem från 
andra tillverkare. Exempelvis kommer vi att utveckla in-
tegrationer till kassasystem, workflowsystem, webbshopar 
samt lager- och logistiksystem.
Vi kommer också att vidareutveckla vårt stöd för företag 
som erbjuder ROT och RUT-tjänster samt stöd för företag 
som redovisar enligt kontantmetoden. 

SKIFTE TILL INTERNETBASERAT
Det har länge talats om ett skifte till internetbaserade 
system och vi ser nu att denna process hela tiden ökar i 
styrka. Alltfler företag och föreningar skiftar nu teknik, 
från lokalt installerade program till internetbaserade lös-
ningar. Inte minst företag som tar hjälp av redovisningsby-
råer för bokföringen tjänar på den direkta tillgång som blir  
möjlig när program och information kan nås via internet.
Analysbolaget Herbert Nathan & Co prognosticerar att 
affärsmodellen med internetbaserade tjänster inom några 
få år kommer bli helt dominerande för kundsegmentet små 
och medelstora organisationer.

FOKUS PÅ FORTSATT STARK TILLVÄXT
Vår vision är att vi, i takt med det snabba teknikskiftet 
mot internetbaserade lösningar, ska växa mot att bli den 
största leverantören av affärssystem för små och med-
elstora företag och organisationer i Sverige. Vi är idag 
marknadsledande inom affärsområdet internetbaserade 
affärssystem. Vi har strategier, resurser och kvalificerad 
personal inom såväl utveckling som försäljning och an-
vändarstöd för att kunna lyckas med vår vision.

Jens Collskog, Verkställande direktör

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

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

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

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

del av denna marknad. Vi har under de senaste fem åren 
byggt upp en stor kundstock och har under 2011 passerat 
den kritiska kundmassa som behövs för att prestera goda 
resultat och stabila kassaflöden. Detta bekräftar att vår 
vision är realiserbar och att vår ursprungliga affärsplan 
fortfarande är högst aktuell och klart framtidsinriktad.
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           Molnet är det nya begreppet för den självklara och användarvänliga utvecklingen 
som skett inom IT de senaste åren. Alla stora aktörer är nu på väg in i molnet. Fortnox 
var först i Sverige med att inse vilka fördelar molnet ger småföretagare – inget krångel 
med installation eller uppgradering, hög säkerhet, ökad tillgänglighet och möjligheten 
att växa i sin egen takt utan dyra investeringar. Många börjar nu följa i våra spår – men 
vi fortsätter att utveckla vårt försprång genom att se till att molnet kommer ännu  
närmare alla som står med fötterna på jorden.

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

och tjänster
  Växande kundstock ger ökad försäljning till  

befintliga kunder

Skalbar affärsmodell med 
många fördelar:
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NÄSTAN ALLA HAR TILLGÅNG TILL INTERNET
Sverige ligger i framkant med ny teknik och är världsle-
dande när det gäller mobiltelefonpenetration, bredbands-
utbyggnad och uppkopplade medborgare.  Idag har nästan 
alla svenskar tillgång till internet. Enligt en ny rapport 
från .SE  (The Internet Infrastructure Foundation) hade 88 
procent av befolkningen över 12 år tillgång till internet. 
Allt fler använder internet dagligen. År 2003 var det 43 
procent av de som använde internet som gjorde det dagli-
gen. Under 2011 var det 81 procent som gjorde det enligt 
samma rapport. 
Effektivare bredbandsuppkopplingar leder i sin tur till att 
människor tillbringar allt mer tid uppkopplade på internet. 
Sverige är ett av de länder i världen där flest internetan-
vändare har tillgång till bredbandsuppkoppling. Enligt .SE 
uppgick andelen internetanvändare med bredbandsupp-
koppling till 97 procent.

EN AV EUROPAS MEST INTERNETDRIVNA 
EKONOMIER
E-handeln ökar stadigt i Sverige. Posten och Handelns 
Utredningsinstitut (HUI) bedömer i den senaste e-baro-
metern att e-handeln omsatte 27,5 miljarder kronor under 
2011, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 
2010. Det kan jämföras med den traditionella detaljhan-
deln som i princip visade nolltillväxt. Sju av tio svenskar 
mellan 18–79 år köpte varor på internet under tredje 
kvartalet 2011. 
Enligt Boston Consulting Groups rapport från 2011 står 
den svenska internetekonomin för 6,6 procent av Sveriges 
BNP och värderades till 205 miljarder kronor år 2009. 
Det gör Sverige till en av Europas mest internetdrivna 
ekonomier. Storleken på Sveriges internetekonomi väntas 
också öka med i snitt 8 procent varje år för att år 2015 stå 
för minst 7,8 procent av landets BNP.

MOLNTJÄNSTER TAR ÖVER
Molnet är det nya begreppet för den självklara och an-
vändarvänliga utvecklingen som skett inom IT de senaste 
åren. Fortnox var först i Sverige med att inse vilka förde-
lar molnet ger småföretagare när det gäller affärssystem. 
I takt med att efterfrågan hos kunderna ökar, väljer nu 
många aktörer att satsa på internetbaserade tjänster. 
Analysbolaget Radar beräknar att molntjänster omsatte 
cirka 3,9 miljarder kronor i Sverige under 2010. De 
prognostiserar en fortsatt stark tillväxt och under 2012 
beräknas molntjänster omsätta över 6,6 miljarder kronor i 
Sverige.

EFTERFRÅGAN PÅ INTERNETBASERADE 
AFFÄRSSYSTEM
I takt med att man använder internet för fler och fler syften 
upptäcker allt fler fördelarna med att också sköta företa-
gets eller föreningens administration via internet. Man 
vinner fördelar som exempelvis att man kan arbeta från 
vilken internetuppkopplad dator eller mobiltelefon som 
helst. Man kan, utan dubbelarbete, samarbeta och dela 
program och information med vem som helst oavsett var i 
världen man befinner sig. Detta passar perfekt exempelvis 
för en företagare som vill ta hjälp av en redovisningsbyrå 
med redovisningen samtidigt som man kanske vill sköta 
kundfaktureringen eller annat själv. Det passar också per-
fekt för en utspridd säljorganisation som vill ha tillgång 
till samma kund- och prospektregister, eller för föreningen 
som vill att flera personer ska ha tillgång till redovisning-
en, mötesprotokoll, medlemsregister osv.
En avgörande faktor till den ökade efterfrågan på inter-
netbaserade program är att nästan alla svenska småföretag 
använder internet idag när de gör affärer. En rapport från 
Företagarna från februari 2011 visar att internet är en 
grundläggande förutsättning för affärerna för 96 procent 
av de tillfrågade företagen. Något som också lyfts fram 
i rapporten är hur e-lösningar gör att småföretagare kan 
lägga mindre tid på administration och i stället göra af-

FORTNOX OCH VÅR MARKNAD
Fortnox är verksamt på marknaden för internet-
baserade tjänster, eller så kallade molntjänster. 
Programvarorna levereras som en tjänst istäl-
let för en installerad produkt. Därför kallas det 
också Software as a Service (SaaS). Fortnox är 

specialiserade inom segmentet internetbase-
rade affärssystem. Bolagets kunder är små och 
medelstora företag, föreningar samt redovis-
nings- och revisionsbyråer.  
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”Var som helst.  
När som helst. Och vi tar 
hand om det krångliga”

färer. Internet minskar även stora och etablerade aktörers 
försprång gentemot mindre uppstickare.

MARKNADEN FÖR INTERNETBASERADE AF-
FÄRSSYSTEM
Den totala marknaden i Sverige för affärssystem till små 
och medelstora företag uppgick till cirka 600 MSEK 
under 2010 enligt analysföretaget Herbert Nathan & Co. 
Av detta var cirka 60 MSEK internetbaserade affärssys-
tem. Enligt Fortnox egen bedömning har tillväxten inom 
segmentet internetbaserade affärssystem varit betydande 
under 2011. Vidare bedömer bolaget att segmentet även 
fortsatt kommer att ta betydande marknadsandelar från 
segmentet traditionella affärssystem.  
Herbert Nathan & Co bedömde i en oberoende analys 
av marknaden att affärsmodellen med internetbaserade 
tjänster inom några få år kommer bli helt dominerande 
för kundsegmentet små och medelstora organisationer.

 
KUNDER
Den målgrupp som Fortnox vänder sig till är små och 
medelstora företag som inte ställer krav på special-
anpassningar av de administrativa programvarorna. I 
Sverige fanns det under 2011 enligt Ekonomifakta drygt 
en miljon företag inom kategorierna enmans- micro och 
småföretag. Det motsvarar 99,4 procent av alla företag i 
Sverige. 
Den andra viktiga kundgruppen är revisions- och redo-
visningsbyråer. Idag har Fortnox partneravtal med åtta av 
de elva största revisionsbyråerna i Sverige och med drygt 
900 mindre och medelstora revisions- och redovisnings-
byråer. Totalt arbetar fler än 3 000 redovisningskonsulter 
och revisorer i Sverige kontinuerligt med kunders admi-
nistration i Fortnox program. 
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STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

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

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

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

Egna och närståendes aktieinnehav: 1 312 194 aktier. 
*Karlo Förvaltning AB äger 6 104 233 aktier i Fortnox.

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

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

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

Egna och närståendes aktieinnehav: Äger 170 000 aktier i Fortnox genom  
egna bolag. Äger dessutom 14 500 aktier privat.

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

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

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

Egna och närståendes aktieinnehav: 3 389 000 aktier.
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Jens Collskog 
VD 

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

Egna och närståendes aktieinnehav: 740 000 aktier.

Karin Korpe 
Vice VD och ekonomichef

Karin Korpe har arbetat i Fortnox sedan hösten 2008, med försäljning och ut-
bildning. Sedan hösten 2009 är hon ekonomichef. Karin har tidigare arbetat som 
ekonomichef i såväl små som större företag. Hon har också drivit egen redovis-
ningsbyrå.

Egna och närståendes aktieinnehav: 35 000 aktier.

STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

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

Övriga uppdrag: VD, Quinyx AB

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

Egna och närståendes aktieinnehav: -

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

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

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

Egna och närståendes aktieinnehav: 6 500 000 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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”En av de första sakerna du upptäcker  
i din bokföring är fördelarna med en  
låg månadskostnad jämfört med en  
dyr investering”
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FORTNOX PRODUKTERBJUDANDE

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

Produkterna arbetar i samma databas och är fullständigt 
integrerade. Detta medför betydande fördelar som att 
kunddata är åtkomliga från flera program och inte behö-
ver uppdateras på mer än ett ställe. 
 
Andra fördelar är att kunden lätt lär sig en ny produkt 
från Fortnox genom ett intuitivt användargränssnitt och 
ett konsekvent utseende och struktur.

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

FORTNOX PRODUKTPORTFÖLJ

LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA  
PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN

Fortnox har ett brett produktutbud som är an-
passat för små och medelstora företag. Fortnox 
erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade 

program, för bland annat bokföring, fakturering, 
order, arkivering, CRM säljstöd, lön, tidredovis-
ning och anläggningsregister.

på 15 minuter är 
du igång!

säkerhetskopiering,   
lagring, uppdateringar  
sker i molnet

logga in och kör från  
valfri dator, surfplatta 
och telefon.

låg fast månadskostnad 
inga dyra investeringar

utbyggbart i takt med  
din egen tillväxt

SNABBT

SÄKERT

ENKELT

BILLIGT

FLEXIBELT

Extra licens 49:-/mån Extra licens 49:-/mån

Extra licens 49:-/mån

Extra licens 49:-/mån

Extra licens 49:-/mån

Extra licens 49:-/mån

Extra licens 29:-/mån

Extra licens 49:-/mån

Extra licens 49:-/mån

FAKTURERING

ORDER

ANLÄGGNINGSREGISTER

LÖN

TIDREDOVISNING

CRM /SÄLJSTÖD

ARKIVPLATS89:-/mån 89:-/mån

89:-/mån

49:-/mån 89:-/mån

89:-/mån 89:-/mån

89:-/mån 89:-/mån

AUTOGIRO

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

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

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

Under 2011 har Fortnox AB förvärvat utvecklings- och 
konsultdelen inom Johansson & Surbevski Data AB (JS 
Data) i Växjö. Affären innebär att Fortnox utökar kapacite-
ten att ny- och vidareutveckla produkter och tjänster samt 
stärker sitt kunderbjudande genom att i större omfattning 
kunna utveckla integrationer med olika typer av för- och 
eftersystem.

Under 2011 har tillströmningen av nya kunder varit 
mycket god. Majoriteten av Sveriges större revisions- och 
redovisningsbyråer använder Fortnox program för många 
av sina kunders administration. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET 
• Olof Hallrup och Erik Fjellborg invaldes vid årsstämman 

i maj som nya ledamöter i styrelsen för Fortnox.
• Fortnox förvärvade i juni utvecklings- och konsultdelen 

inom Johansson & Surbevski Data AB (JS Data).
• I den oberoende rankingen Sweden Technology Fast 

50, som anordnas av Deloitte i samarbete med Svenska 
Riskkapitalföreningen, rankades Fortnox i november till 
Sveriges snabbast växande mjukvaruföretag. I den vi-
dare kategorin teknikbolag, vilket omfattar företag inom 
sektorerna IT, telekom, mjukvara, miljö- och bioteknik 
samt elektronik, utsågs Fortnox till ett av Sveriges tio 
snabbast växande företag.

• I december lanserade Fortnox den nya programmodulen 
Fortnox Autogiro.

FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2011 har kundtillströmningen varit mycket god 
och förväntas fortsätta under 2012. Samarbetena med de 
större redovisnings- och revisionsbyråerna utvecklas väl, 
samtidigt som gjorda marknadsinsatser direkt riktade 
mot mindre företag och andra organisationer resulterat i 
ökad orderingång.

Möjligheterna till stöd och hjälp för kunderna har ut-
vecklats under året, med bland annat chat och forum 
där kunderna kan söka bland vanliga frågor och svar och 
själva ställa frågor.

Under 2012 fortsätter, i högre takt än tidigare, utveck-
lingen av nya funktioner till våra produkter samtidigt som 
produktsortimentet utvecklas vidare.

FORSKNING OCH UTVECKLING 
Forskning och utveckling sker i Fortnox AB.  Under 2011 
har fokus legat på fortsatt utveckling och förbättring av 
befintlig programvara samt nyutveckling av såväl kom-
pletterande moduler i befintlig programvara som helt nya 
produkter som lanseras under 2012. Inriktningen under 
2012 kommer att vara densamma som under 2011.

ÅRSREDOVISNING
Fortnox Aktiebolag (publ), 556469-6291

Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox Aktiebolag 
(publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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ÄGARFÖRHÅLLANDE
De tio största aktieägarna per 2011-12-31.

Namn Antal aktier Andel av  
kapital/ 

röster
Karlo Förvaltnings AB, Växjö 6 104 233 10,45 %
Banque Öhman S.A., Luxemburg 3 765 623 6,45 %
Nordea Life & Pensions / NLP 3 389 000 5,80 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 428 116 4,16 %
Nordnet Pensionsförsäkringar, 
Bromma

1 339 026 2,29 %

Göran Westman, Växjö 1 241 661 2,13 %
Affärsutveckling Christer Nilsson AB, 
Växjö

1 204 194 2,06 %

Friends Provident International Ltd, 
Isle of Man

1 118 077 1,91 %

Birger Bergström, Växjö 1 100 000 1,88 %
STJ Holding AB 1 090 909 1,87 %
Övriga aktieägare 35 636 420 61,00 %
Totalt 58 417 259 100,00 %

 

FLERÅRSÖVERSIKT
tkr 2011 2010 2009 2008 2007
Nettoomsättning 42 935 28 693 18 559 7 859 3 551
Resultat efter finansnetto 4 443 5 279 -2 428 -10 704 -10 455
Balansomslutning 39 065 30 109 29 180 21 788 13 569
Soliditet (%) 81 84 72 76 83
Medelantalet anställda 41 28 23 17 12

 

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

balanserat resultat 27 310 740
årets vinst 3 246 509

30 557 249

behandlas så att i ny räkning överföres 30 557 249

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

belopp i kronor
 

Not
2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01 
2010-12-31

Nettoomsättning 42 934 601 28 692 821

Övriga rörelseintäkter 1 245 380 3 699 149

43 179 981 32 391 970

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -6 444 133 -3 339 572

Övriga externa kostnader 2 -9 119 039 -8 434 195

Personalkostnader 3 -21 882 937 -15 839 301

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 -1 465 731 -1 121 107

-38 911 840 -28 734 175

Rörelseresultat 4 268 141 3 657 795

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 5 0 1 745 126

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 176 028 42 655

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 508 -166 268

174 520 1 621 513

Resultat efter finansiella poster 4 442 661 5 279 308

Resultat före skatt 4 442 661 5 279 308

Skatt på årets resultat -1 196 152 -935 491

Årets resultat 3 246 509 4 343 817
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BALANSRÄKNING

belopp i kronor
 

Not 2011-12-31 2010-12-31

tIllGÅNGar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 3 328 658 4 034 982

Goodwill 7 2 800 000 0

6 128 658 4 034 982

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 480 851 355 012

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 9 8 712 452 9 908 604

Summa anläggningstillgångar 15 321 961 14 298 598

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 460 063 3 775 655

Övriga fordringar 61 542 199 885

Förskott till leverantör 109 225 109 225

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 5 309 501 4 438 514

10 940 331 8 523 279

Kassa och bank 12 802 519 7 428 211

Summa omsättningstillgångar 23 742 850 15 951 490

suMMa tIllGÅNGar 39 064 811 30 250 088
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BALANSRÄKNING

belopp i kronor
 

Not 2011-12-31 2010-12-31

eGet KaPItal OCH sKulDer

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 168 345 1 146 527

1 168 345 1 146 527

Fritt eget kapital

Överkursfond 47 019 310 44 041 129

Balanserad vinst eller förlust -19 708 570 -24 052 387

Årets resultat 3 246 509 4 343 817

30 557 249 24 332 559

Summa eget kapital 31 725 594 25 479 086

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 338 443 233 156

Leverantörsskulder 1 286 656 1 139 794

Övriga skulder 2 498 470 1 270 339

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 3 215 648 2 127 713

Summa kortfristiga skulder 7 339 217 4 771 002

suMMa eGet KaPItal OCH sKulDer 39 064 811 30 250 088

Ställda säkerheter 13 Inga 1 400 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS

belopp i kronor
 

Not
2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 4 442 661 5 279 308

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 -1 465 731 -624 019

Betald skatt 0 -143 960

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5 908 392 4 511 329

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -2 417 052 2 017 627

Förändring av kortfristiga skulder 2 568 214 -3 271 037

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 059 554 3 257 919

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 382 997 -999 779

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -302 249 -78 097

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 1 942 201

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 685 246 864 325

Finansieringsverksamheten

Nyemission 3 000 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 000 000 0

Årets KassaFlöDe 5 374 308 4 122 244

likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 7 428 211 3 305 967

Likvida medel vid årets slut 12 802 519 7 428 211
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Fortnox AB (publ) 556469-6291

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings- och väRdeRingspRincipeR

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

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

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

Intäktsredovisning
Licensintäkter intäktsförs i enlighet med avtalets innebörd och 
tidslängd. Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget 
fått eller kommer att få. 

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

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

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

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

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

NOTER
NOT 1 ÖvRiga RÖRelseintäkteR 

Avtalet med Fortnox International AB är under omförhandling.  
Årets royaltyintäkter har därför ej påverkat resultatet för 2011. 

NOT 2 aRvode till RevisoReR 

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

belopp i kronor 2011 2010

Andersson & Co
Revisionsuppdrag 109 818 88 750
Övriga uppdrag 0 5 290

109 818 94 040

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 33 216 25 000
Övriga uppdrag 0 5 922

33 216 30 922

NOT 3 anställda och peRsonalkostnadeR
2011 2010

Medelantalet anställda
Kvinnor 19 13
Män 22 15

41 28

belopp i kronor 2011 2010

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 212 385 886 548
Övriga anställda 13 952 364 9 970 073

15 164 749 10 856 621

belopp i kronor 2011 2010

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör

212 714 153 208

Pensionskostnader för övriga anställda 1 217 071 759 901
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 4 812 548 3 381 813

6 242 333 4 294 922

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader

21 407 082 15 151 543

belopp i kronor 2011 2010

Löner och andra ersättningar till styrelse och verkställande direktör
Jens Collskog, verkställande direktör 955 585 886 548
Christer Nilsson, ordförande 85 600 0
Jan Pyrell, ledamot 42 800 0
Donald Sällqvist, ledamot 42 800 0
Olof Hallrup, ledamot 42 800 0
Erik Fjellborg, ledamot 42 800 0

1 212 385 886 548

belopp i kronor 2011 2010

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Jens Collskog, verkställande direktör 212 714 153 208
Christer Nilsson, ordförande 0 0
Jan Pyrell, ledamot 0 0
Donald Sällqvist, ledamot 0 0
Olof Hallrup, ledamot 0 0
Erik Fjellborg, ledamot 0 0

212 714 153 208

2011 2010
Upplysning om sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 1,74 % 1,49 %
Andel sjukfrånvaro med sammanhäng-
ande tid över 60 dagar

0,00 % 0,00 %



21 FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING 2011

 NOT 4 avskRivningaR 

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

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 20 % 

NOT 5 Resultat fRån ÖvRiga väRdepappeR och
foRdRingaR som äR anläggningstill-
gångaR

2011 2010
Försäljning aktier dotterbolag Fortnox 
Sp. z.o.o.

0 764 343

Försäljning aktier dotterbolag Four Divi-
ded by Six AB

0 992 893

Försäljning aktier Scandinavian PC 
Systems Ltd

0 -12 110

0 1 745 126

NOT 6 BalanseRade utgifteR fÖR 
utvecklingsaRBeten

KONCERNEN
belopp i kronor 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 434 183 5 434 404

Inköp 382 997 999 779

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 817 180 6 434 183

Ingående avskrivningar -2 399 201 -1 420 628

Årets avskrivningar -1 089 321 -978 573

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 488 522 -2 399 201

Utgående redovisat värde 3 328 658 4 034 982

NOT 7 goodWill
belopp i kronor 2011-12-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 3 000 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 000 000 0

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

Utgående redovisat värde 2 800 000 0

NOT 8 inventaRieR

belopp i kronor 2011-12-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 056 449 978 352
Inköp 302 249 78 097
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 358 698 1 056 449

Ingående avskrivningar -701 437 -558 903
Årets avskrivningar -176 410 -142 534
Utgående ackumulerade avskrivningar -877 847 -701 437

Utgående redovisat värde 480 851 355 012

NOT 9 uppskjuten skattefoRdRan

belopp i kronor 2011-12-31 2010-12-31
Uppskjuten skattefordran 8 712 452 9 908 604

8 712 452 9 908 604

Uppskjuten skattefordran avser värdet av skattemässiga underskott.

NOT 10 fÖRutBetalda kostnadeR och upplupna 
                intäkteR

belopp i kronor 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna licensintäkter 5 089 679 4 286 285
Förutbetalda kostnader 219 822 152 229

5 309 501 4 438 514

NOT 11 fÖRändRing av eget kapital

Antal aktier: 58 417 259

belopp i kronor
Aktiekapital Överkurs-fond Balanserat 

resulat
Årets Resultat

Belopp vid årets ingång 1 146 527 44 041 129 -24 052 387 4 343 817

Nyemission 21 818 2 978 181

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 4 343 817 -4 343 817

Årets resultat 3 246 509

Belopp vid årets utgång 1 168 345 47 019 310 -19 708 570 3 246 509
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NOT 12 upplupna kostnadeR och 
fÖRutBetalda intäkteR 

belopp i kronor 2011-12-31 2010-12-31
Upplupna personalkostnader 2 250 405 1 516 664
Övriga upplupna kostnader 965 243 611 049

3 215 648 2 127 713

NOT 13 ställda säkeRheteR

KONCERNEN
belopp i kronor 2011-12-31 2010-12-31
För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar 0 1 400 000

NOT 14 justeRing fÖR posteR som inte ingåR 
i kassaflÖdet 

belopp i kronor 2011-12-31 2010-12-31
Avskrivningar 1 465 731 1 121 107
Vinst vid försäljning av finansiella anlägg-
ningstillgångar

0 -1 757 236

Förlust vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar

0 12 110

1 465 731 -624 019

Växjö den 2 februari 2011

Christer Nilsson  Jens Collskog 
Ordförande   Verkställande direktör
 
 

Erik Fjellborg  Olof Hallrup
 

 
Jan Pyrell   Donald Sällqvist

 

REvISORSPåtECKNINg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 februari 2011. 

Roger Bringhed  Åke Andersson
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har reviderat årsredovisningen för Fortnox Aktiebolag 
(publ) för år 2011. Bolagets årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 14-22.

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

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska ut-
föras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständligheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighe-
ten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av Fortnox Aktiebo-
lags (publ) finansiella ställning per den 2011-12-31 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för Fortnox Aktiebolag (publ) för år 2011.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst och det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagsla-
gen.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens och verk-
ställande direktörens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

 
 Växjö den 6 februari 2012
 

Åke Andersson  Roger Bringhed
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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