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Med drygt 156 000 aktiva användarlicenser är Fortnox 
Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärs-
system för mindre företag, föreningar, skolor och redo-
visningsbyråer.  Fortnox erbjuder ett komplett utbud av 
internetbaserade program i molnet för bland annat re-
dovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löne-
administration samt reskontraservice. Våra kunder kan 
nå sina program och sin information från vilken inter-

netansluten dator som helst. Flera användare kan vara 
inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. 
De slipper besväret med installation, uppdateringar och 
säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på program-
men och betalar en månatlig avgift per användare och 
programmodul. Fortnox grundades 2001, har 124 an-
ställda och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till 
handel på NGM Nordic MTF. 

Fortnox i korthet

2014 2013

NETTOOMSÄTTNING, MKR 
Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,2 
procent till 95,0 Mkr (76,5) 95,0 76,5
RÖRELSERESULTAT, MKR
Rörelseresultatet uppgick till 15,6 Mkr (5,5) 15,6 5,5
RÖRELSEMARGINAL, PROCENT
Rörelsemarginalen uppgick till 16,5 procent (7,2) 16,5 7,2
RESULTAT	EFTER	SKATT, MKR
Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 Mkr (4,5) 12,5 4,5
RESULTAT	PER	AKTIE, KR
Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,08 kr) 0,21 0,08
AKTIVA	ANVÄNDARLICENSER
 156 000 130 000
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Lanserar Sveriges modernaste affärssystem, Fortnox 3, för 
små och medelstora företag, föreningar, skolor och 
redovisningsbyråer

Tecknar avtal med revisions- och rådgivningsföretaget 
KPMG, som innebär att KPMG kan erbjuda sina kunder 
bland små och medelstora företag att använda Fortnox 
program för redovisning, fakturering, orderhantering med 
mera

Ingår samarbete med Björn Lundén Information AB, ledan-
de informations- och kunskapsleverantör inom redovisning, 
bokslut och skatt, som ger Fortnox kunder tillgång till kun-
skapstjänster producerade av BL Info. Fortnox och Björn 
Lundén Information AB ser också möjligheter till samarbete 
kring utveckling av program och andra tjänster

Strategiskt samarbetsavtal med Gleerups AB, en av 
Sveriges ledande läromedelsproducenter, som syftar till att 
öka kunskapen i skolan i användandet av administrativa 
programvaror

Sara Arildsson tillträder som ny VD för Fortnox den 
6 oktober

Samarbetsavtal med Riksidrottsförbundet, RF, som ger 
18 500 föreningar och 70 specialidrottsförbund tillgång till 
Fortnox Bokföring, Fakturering och Attest

Utses till Gasellföretag av Dagens Industri och ett av Sve-
riges HIT-företag (Hype, Innovation, Tillväxt) av Computer 
Sweden för andra året i rad

Placerar sig för fjärde året i rad på Deloitte och Svenska 
Riskkapitalföreningens lista över Sveriges snabbast väx-
ande teknikföretag; ”Sweden Technology Fast 50”

Startar pilottester med Fortnox unika tjänst för faktura- 
och reskontrahantering.

Koncernens	Omsättning 2010–2014

Koncernens	Rörelseresultat 2010–2014

Koncernens	Rörelsemarginal 2010–2014

Moderföretagets	Omsättning 2010–2014

Moderföretagets	Rörelseresultat 2010–2014

Moderföretagets	Rörelsemarginal 2010–2014
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har	sökt	jobb	på	Fortnox

Trevliga	kundkontakter

nya	programfunktioner

14	år	i	molnet
koppar	har	töm

ts

utslitna	tangentbord

Fortnox

bebisar
kom	till	
världen

Kul	fakta	:)
74	382

Roliga dagar
Regniga dagar

Somriga dagar

Sena kvällar

201000

348
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Under mina år i styrelsen för Fortnox 
AB, det senaste som styrelseordfö-
rande, har jag ofta haft anledningen 
att reflektera över bolagets fantas-
tiska utveckling.

Det som började med en idé för snart 
15 år sedan – långt innan begreppet 
molnet var etablerat – om att erbjuda 
bokföring, fakturering och andra ad-
ministrativa tjänster över internet, har 
utvecklats till ett företag med närma-
re 100 miljoner kronor i försäljning, 
124 anställda och 156 000 aktiva 
användare.

Den entreprenörsinsats som före-
tagets grundare och tidigare vd:ar 
Jan Älmeby och Jens Collskog har 
uträttat är beundransvärd. I dag är 
Fortnox Sveriges ledande leverantör 
av internetbaserade affärssystem för 
mindre företag, föreningar och redo-
visningsbyråer.

Styrelsen har i sitt arbete under 2014 
haft ett stort fokus på bolagets fort-
satta strategi och mål. Under året 
har Fortnox lanserat en helt ny tek-
nisk plattform, Fortnox 3, som ger 

möjlighet att utveckla flera program 
och nya kringtjänster på egen hand 
och tillsammans med partners och 
näraliggande systemleverantörer. 
Samtidigt har arbete pågått med att 
utveckla Fortnox nya tjänst för faktu-
ra- och reskontraservice, som kom-
mer att introduceras under 2015. 

Styrelsen delar företagsledningens 
uppfattning om att det finns fortsatt 
mycket goda tillväxtmöjligheter för 
Fortnox. Det manifesteras också i de 
finansiella mål som styrelsen fastställt 
för den kommande femårsperioden. 
Målet är en genomsnittlig årlig tillväxt 
om 25 procent och en rörelsemargi-
nal om minst 20 procent.

Men att växa från 100 miljoner till 500 
miljoner i försäljning ställer ökade 
krav på ledningskapacitet och orga-
nisation. Mot den bakgrunden beslöt 
styrelsen att utse Sara Arildsson till 
ny verkställande direktör för Fortnox 
från den 6 oktober 2014 [efter Jens 
Collskog].

Sara Arildsson har tidigare varit chef 
för programvarudelen inom IBM Sve-

rige, och senast globalt ansvarig för 
integrationen av Kenexa med 3 000 
anställda som förvärvades av IBM 
2012.

Hennes erfarenhet från affärsutveck-
ling, försäljning och ledarskap i större 
organisationer är av stor betydelse 
för att kunna ta Fortnox till nya nivåer. 
Tillsammans med de andra förstärk-
ningar som har gjorts av företagsled-
ningen och i organisationen – antalet 
medarbetare har ökat med över 40 
procent – har Fortnox de förutsätt-
ningar som krävs för att infria målen.

Leif Johansson,
Styrelseordförande

Det som började med en idé för snart 15 år sedan – långt innan begreppet 
”molnet” var etablerat – om att erbjuda bokföring, fakturering och andra ad-
ministrativa tjänster över internet, har utvecklats till ett företag med närmare 
100 miljoner kronor i försäljning, 124 anställda och 156 000 aktiva användare.

Fantastisk utveckling
STYRELSEORDFÖRANDEN	HAR	ORDET
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Så mycket spännande väntar för 
Fortnox under 2015 att det nästan 
känns fel att blicka tillbaka på det 
gångna året. Det går dock inte att 
komma ifrån att 2014 var ett synner-
ligen framgångsrikt år för bolaget. Vi 
fortsätter att växa kraftigt och med 
god lönsamhet. Omsättningen ökade 
med drygt 24 procent, samtidigt som 
rörelseresultatet förbättrades kraftigt 
till 15,6 Mkr. Det motsvarar en rörel-
semarginal på goda 16,5 procent. 

Detta trots att resultatet belastats 
med igångkörningskostnader i Nox 
Finans samt en fortsatt utbyggnad av 
vår organisation med nyanställningar. 
Exklusive dessa kostnader var rörel-
semarginalen närmare 19 procent. 

Fortnox har vuxit snabbt de senaste 
åren. På två år har antalet anställda 
mer än fördubblats. Bara under 2014 
kunde vi hälsa många nya medar-
betare välkomna. Rekryteringarna 

är avgörande för att vi ska kunna in-
fria våra finansiella mål, men också 
för att säkerställa hög kvalitet i allt 
vi levererar. Under året har vi gjort 
förstärkningar på alla avdelningar; 
utveckling, försäljning, marknad och 
inte minst inom vår supportorganisa-
tion, där den ökade efterfrågan på 
våra produkter lett till ett ökat behov 
av användarstöd. Även lednings-
gruppen har kompletterats med flera 
nyckelrekryteringar.

Det finns en tydlig trend mot en automatisering och digitalisering av många av 
de tjänster våra kunder efterfrågar. Vår strategi är att ligga längst fram och på-
verka den utvecklingen genom att erbjuda nyskapande produkter. Med Fortnox 
nya faktura- och reskontraservice har vi tillsammans med vårt dotterbolag Nox 
Finans utvecklat en unik tjänst som vi är övertygade om kommer att sätta en ny 
standard för hur företag arbetar med sin fakturahantering.

Fortnox driver utvecklingen och  
sätter nya standards

VD-KOMMENTAR

KLAR
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För att fortsätta den positiva utveck-
lingen kommer vi att behöva göra 
vissa nyanställningar även under 
2015, men jag bedömer att antalet 
blir betydligt färre än föregående år.  
Nu handlar det om att utveckla vårt 
kvalitetsarbete, öka kompetensen 
bland våra medarbetare – såväl nya 
som gamla - och att forma ett slag-
kraftigt lag där alla arbetar med en 
gemensam målbild för ögonen. Jag 
vill att Fortnox ska vara en verkligt 
attraktiv och modern arbetsplats.

2014-års stora händelse var natur-
ligtvis lanseringen av vår nya pro-
gramplattform, Fortnox 3. Plattfor-
men bygger på den allra senaste 
tekniken och med den kan vi erbjuda 
en rad nya tjänster. Bokföring, Fak-
turering och Offer & Order körs allt 
på den nya plattformen, liksom de 
nyligen släppta och uppdaterade 
programmen för hantering av löner 
och anläggningsregister. I början av 
februari hade närmre 70 procent av 
våra kunder flyttat över och börjat ar-
beta i den nya plattformen. Den för-
bättrade funktionaliteten och det nya 
moderna användargränssnittet har 
fått ett mycket positivt mottagande.

Inget annat företag i Sverige ligger 
så långt fram i utvecklingen av moln-
baserade tjänster för mindre företag 
och organisationer. När Fortnox star-
tade år 2001 var grundarnas överty-
gelse att alla företag och föreningar 
i framtiden kommer att vilja sköta 
sin administration på nätet. Numera 
finns molnbaserade tjänster överallt i 
människors vardag. För Fortnox del 
har det betytt att vi i dag är Sveriges 
ledande leverantör av internetbase-
rade affärssystem.  Vi har 89 000 
kunder, och vi har avtal med tio av 
Sveriges elva största redovisnings- 
och revisionsbyråer. Dessutom är 2 
500 små- och medelstora redovis-
ning- och revisionsbyråer anslutna. 
Totalt arbetar fler än 8 600 redovis-
ningskonsulter och revisorer för sina 
kunders räkning i våra program. 

Vårt motto är att alltid vara småföre-
tagarnas bästa vän och vi gör allt för 

att våra kunder ska vara nöjda. Vi vill 
hjälpa kunden att arbeta på ett annat 
sätt genom att utnyttja digitalisering-
ens och automatiseringens alla för-
delar. Fortnox ambition är att förenkla 
och effektivisera arbetet, både för 
byråer och slutanvändare.

Vi utvecklar därför kontinuerligt nya 
program och tjänster som sparar tid 
åt användarna. Med vår nya tekniska 
plattform kan vi öka takten ytterligare.

En sådan ny tjänst är Fortnox fak-
tura- och reskontraservice, som 
släpptes via Nox Finans så sent som 
i februari i år.  Fortnox reskontraser-
vice erbjuder en helintegrerad lös-
ning som förenklar och automatiserar 
hanteringen av fakturor, påminnelser, 
inkasso och bokföring. 

Det är en unik lösning - inget annat 
affärssystem på marknaden kan er-
bjuda något liknande.  Tjänsten är 
integrerad med Fortnox program och 
hela processen från det att kunden 
skriver en faktura till dess att den är 
betald och bokförd sker automatiskt. 

Betalningsmodellen är densamma 
som för Fortnox framgångsrika plus-
tjänster. Användaren betalar endast 
en mindre summa per transaktion 
och slipper därmed fördyrande start-, 
månads- eller årsavgifter. Funktiona-
liteten erbjuder också användaren 
flera fördelar -  användaren har hela 
tiden kontroll över processen och 
kan till exempel själv pausa eller av-
bryta den innan ett krav hamnar hos 
kronofogden.  

Möjligheterna med Nox Finans är 
mycket stora och med vår nya tjänst 
sätter vi en ny standard på markna-
den. Vi bedömer att det finns en be-
tydande potential för den nya tjäns-
ten.

Fortnox reskontraservice är inte vår 
enda nyhet. Under början på året 
släpper vi också tjänsten Fortnox At-
test, där vi kommer att kunna erbju-
da ett säkert och effektivt attestflöde 
som är lika enkel att sätta upp som 
den är att använda -  i datorn, surf-

plattan eller i mobilen. För att skapa 
enklare hantering och rätt värden har 
Fortnox byggt modulen direkt inte-
grerad i redovisningen på ett helt nytt 
sätt. Fortnox Attest är ett utmärkt 
exempel på hur vi kan förenkla och 
effektivisera tillvaron för de mindre 
företagen.

Fortnox kommer fortsätta att utveck-
la sin närvaro som småföretagens 
bästa vän och sträva efter att finna 
nya intressanta partners. Under det 
gångna året har Fortnox ingått flera 
nya partnersamarbeten där vi är en 
aktör i den intressanta konstellatio-
nen med integratörer, byråer och 
slutanvändare.

Utvecklingen går stadigt och ound-
vikligen mot en automatisering och 
digitalisering av många tjänster som 
tidigare varit manuella. Detta är en 
strukturell omdaning som Fortnox 
driver på genom att ligga längst fram 
och erbjuda nyskapande produkter 
och tjänster.

De finansiella mål som styrelsen satte 
sommaren 2014 om en årlig genom-
snittlig tillväxt om 25 procent och en 
rörelsemarginal på minst 20 procent 
fram till och med år 2020, är inte bara 
ambitiösa, de visar också på styrel-
sens tro på företaget och hur den ser 
på mitt uppdrag. Efter bara ett halvår 
på Fortnox, och för varje dag som 
går, stärks jag i min uppfattning att 
Fortnox är ett av branschens mest 
intressanta företag och bara i början 
av en fantastisk utveckling.

Sara Arildsson, 
Verkställande direktör
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Entreprenören Ajje Ljungberg har drivit företag i mer än 
35 år och är engagerad i flera olika bolag, exempel-
vis en verksamhet där han säljer ekologiska grönsaker 
i kombination med konsultverksamhet inom affärsut-
veckling. Sedan något år tillbaka har Ajje också öppnat 
Uggla Kaffebar – och i samband med det upptäckte 
han Fortnox.

– Kostnadsbesparingar är viktigt i all verksamhet, men 
särskilt när man gör en start-up. Jag har aldrig bokfört 
själv tidigare men började fundera över hur jag skulle 
kunna sköta vissa uppgifter själv och i symbios med 
min redovisningsbyrå.

Det var då Ajje fick upp ögonen för Fortnox.
– Jag skulle aldrig klara mig utan min redovisningsby-
rå som jag har ett långt och nära samarbete med. De 
hjälper mig med rådgivning, support och de lite mer 
avancerade bitarna. Men det som tilltalade mig var att 
arbeta med de automatiserade funktioner som Fortnox 
kan erbjuda. 

Det handlar om att investera i rätt uppgifter för att inte 
dra på sig onödiga kostnader. Ajje berättar att han har 
hittat ett bra upplägg med vad han gör själv och vad 
hans byrå tar ansvaret för.
– Jag anser att det är vettigt att lämna bort bokföringen 

även som småföretagare. Det handlar om fokus. Ett 
småföretag kan ju vara ganska stort och då kanske det 
är bättre att ta full hjälp, men just i kaffebarens fall var 
det extra viktigt och nödvändigt att göra mycket själv.
– Men det är förstås intressant att minimera dubbelar-
bete, och ett samspel mellan mig som företagare och 
min redovisningsbyrå är ju optimalt. Jag har ett sådant 
samarbete med min byrå som jag är mycket nöjd med.
 
Som en relativt ny Fortnox-användare är Ajje, nu när 
han lärt sig grundfunktionerna i bokföringsprogrammet,  
i en fas där han ska köra igång även andra Fortnoxpro-
gram, samt börja använda sig av tilläggstjänsterna. 
– Fortnox har ett ganska enkelt gränssnitt och en väl-
digt bra support, så det borde nog gå ganska enkelt att 
komma igång, tänkte jag. När jag har kontaktat Fortnox 
support i olika ärenden ringer jag ju som en icke-kunnig 
person och får alltid en pedagogisk och lugn vägled-
ning. Jag måste säga att Fortnox support är riktigt bra, 
bättre än alla andra jag stött på som företagare.
– När det kommer till tilläggstjänsterna är ju Nox Fi-
nans väldigt intressant, liksom de övriga tjänsterna för 
faktureringen som t ex utskriftstjänsten. Jag tar några 
steg i taget men det känns väldigt bra med alla dessa 
möjligheter som hjälper mig att bli effektivare i adminis-
trationen. 

	  Jag har aldrig bokfört själv  
 – nu såg jag möjligheten

Aj je Ljungberg, Uggla Kaffebar
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AFFÄRSIDÉ Fortnox affärsidé är att fullt ut använda den nya internetbaserade 
teknikens möjligheter till att leverera unika fördelar inom affärsområ-
det ”administrativa rutiner och tjänster”. Detta innebär att vi ska er-
bjuda våra målgrupper ett brett sortiment av effektiva administrativa 
program som är enkla att lära sig och att använda och som tillgo-
doser 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 Fortnox finansiella mål är en genomsnittlig årlig tillväxt om 25 pro-
cent och en rörelsemarginal om minst 20 procent för perioden fram 
till och med år 2020.

STRATEGI För att uppnå vårt mål har vi identifierat ett antal strategier. Hur väl vi 
lyckas med dem är avgörande för hur framgångsrika vi blir. 
• Säkerställa att vår 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 Styrkor och fördelar med Fortnox affärsmodell:
• 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.
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Investeringar i affärssystem tillhör 
de mest kostsamma IT-investe-
ringarna ett företag gör under en 
tioårsperiod. Genom att abonnera 
på Fortnox tjänster för molnbase-
rade affärssystem slipper små och 
medelstora företag den höga ini-
tiala kostnaden som en traditionell 
installation innebär. 

Redan från starten 2001 har Fort-
nox arbetat med att utveckla moln-
baserade tjänster. Företaget var 
först i Sverige med att inse molnets 
fördelar för små och medelstora fö-
retag att sköta sina administrativa 
tjänster som bokföring, fakturering, 
säljstöd, tidrapportering och löner. 

Fortnox är idag Sveriges ledande 
leverantör inom sitt område, det 
vill säga internetbaserade affärs-
system för mindre företag, orga-
nisationer samt redovisnings- och 
revisionsbyråer. Under 2014 kunde 
vi räkna in 89 000 kunder och 156 
000 aktiva användarlicenser. 

Vår ambition är att tjänsterna ska 
vara lätta att lära sig och erbjudas 
till ett attraktivt pris. I takt med att 
fler upptäcker fördelarna med att 
arbeta via internet har också fler 
aktörer börjat satsa på internetba-
serade tjänster. Detta teknikskifte 
har accelererat under senare år. 

Teknikskifte som accelererar
Den svenska marknaden är särskilt 
väl lämpad för molnbaserade tjäns-
ter. I den senaste mätningen av 
Networked Readiness Index 2014 

från World Economic Forum får 
Sverige högst poäng i kategorin IT-
användning och kommer på tredje 
plats totalt sett.

Enligt SCB:s rapport ”Företagens 
användning av IT 2014”, använ-
der nästan alla svenska företag (98 
procent), med 10 anställda eller fler, 
datorer och nästan lika många har 
tillgång till internet. Bland företag 
med 1-9 anställda är andelen nå-
got lägre, runt 90 procent. 

Av samma rapport framgår att 39 
procent av de större företagen 
(>10 anställda) och 27 procent av 
de mindre, 1-9 anställda) köper nå-
gon form av molntjänst. De vanli-
gaste molntjänsterna är e-post och 
fillagring. Än så länge är det bara 
15 procent av de större företagen 
och 11 procent av de mindre som 
köper molntjänster för bokföring, 
redovisning och ekonomistyrning. 
När det gäller molntjänster för CRM 
Säljstöd är andelen ännu lägre, 10 
respektive 5 procent av företagen. 
Den vanligaste orsaken till att fö-
retag inte använder molntjänster 
är bristande kunskap, visar SCB:s 
undersökning. 

Vi är övertygade att andelen före-
tag som använder molnbaserade 
tjänster för att sköta sin administra-
tion kommer att fortsätta att öka i 
snabb takt. Har man väl gått över 
från att arbeta i lokalt installerade 
program till webbaserade lösning-
ar, och upptäckt alla fördelar, flyttar 
man inte tillbaka. 

Fortnox bedömer att år 2020 kom-
mer andelen i vår målgrupp som 
använder molntjänster för sin ad-
ministration att ha passerat 90 pro-
cent.
 

Automatisering av tjänster
De som forskar i framtiden brukar 
hävda att arbetsmoment som kan 
ersättas av teknik kommer att för-
svinna. Automatiseringen har hittills 
främst skett inom industrin men har 
även börjat dyka upp här och var 
inom tjänstesektorn. 

Enligt en undersökning från analys-
företaget Kairos Future som gjorts 
på uppdrag av FAR är sannolikhe-
ten stor att redovisning kommer att 
automatiseras i högre utsträckning, 
och i ganska betydande omfatt-
ning, även för revision. Även råd-
givning anses komma att ta stöd 
av teknik i högre grad än vad den 
gör idag. För revisionsbranschen 
kan detta innebära en radikalt för-
ändrad situation, vilket förstås får 
bäring på Fortnox verksamhet.

En annan trend som undersökning-
en tar fasta på är digitaliseringen. 
Här konstateras att företagen ar-
betar allt mer med systemstöd för 
beslutsfattande som kan uppdate-
ras allt oftare. En betydande del av 
FAR:s medlemmar tror att löpande 
tillgång till redovisning i realtid är på 
väg att bli verklighet. Den tekniska 
utvecklingen gör också att arbetet 
inte längre är helt platsbundet. 

Fortnox levererar programvaror för internetbaserade tjänster, så kallade moln-
tjänster, inom segmentet affärssystem. Kunder återfinns bland små och med-
elstora företag, föreningar, skolor samt redovisnings- och revisionsbyråer. Den 
marknad som Fortnox befinner sig i förväntas växa årligen med minst 20 pro-
cent. 

Ledande i Sverige inom sitt område
VÅR	MARKNAD
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Ledande i Sverige inom sitt område
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Kunder som inte betalar sina faktu-
ror är ett veritabelt gissel. Det går ut 
över företagets likviditet och skapar 
en massa onödig administration. 
Att sedan försöka driva in peng-
arna hör onekligen till avigsidorna 
med att vara småföretagare. Ett 
trist arbete som stjäl både tid och 
kraft. Vänder man sig till en inkas-
sofirma är det också dyrt. Onödigt 
dyrt, tycker vi på Fortnox.

Vi kan förvisso inte förhindra att 
företag låter bli att betala sina fak-
turor, men vi kan minimera pro-
blemen när uteblivna betalningar 
uppstår, detta tack vare en ny in-
ternetbaserad tjänst som Fortnox 
lanserar under det första kvartalet.

Bakom utvecklingen av den nya 
tjänsten står Fortnox dotterbolag, 
Nox Finans. Det är en fullservice-
tjänst där vi ser till att företag får 
betalt i tid av sin kund. Du förbätt-
rar likviditeten och minimerar admi-
nistrationen. Dessutom är tjänsten 
helt integrerat i Fortnox.

Den helautomatiserade tjänsten 
har ett användarvänligt gränssnitt. 
Alla som använder Fortnox fakture-
ring har tillgång till Nox Finans och 
det går snabbt att komma igång 
med tjänsten. 

När fakturan väl är skapad tar Nox 
Finans över och skickar den vida-
re till kunden. Betalar inte kunden 
skickas en påminnelse, först med 
SMS och sedan skriftligen – och 
därefter, om så behövs, inkasso-

krav. När kunden betalar tar Nox 
Finans emot betalningen, regist-
rerar och bokför den åt dig i Fort-
nox bokföring. Du slipper också att 
hantera felbetalningar och delbetal-
ningar. 

Som kund till Fortnox betalar du 
bara 7,90 kronor per faktura. Sed-
vanliga och fördyrande start-, må-
nads- eller årsavgifter lyser således 
med sin frånvaro. Det finns heller 
inga krav på hur många fakturor du 
som kund vill att vi ska ta hand om. 
Kostnaderna för betalningspåmin-
nelser, kravhantering och inkasso 
är avsevärt lägre jämfört med de 
alternativ som står till buds på da-
gens marknad. 

En annan viktig poäng med Nox 
Finans reskontraservice är att du 
hela tiden har kontroll över faktu-
rornas status. Du kan själv avbryta 
hela processen om du av någon 
anledning inte vill driva ärendet vi-
dare. 

Vinsterna med att använda Nox 
Finans reskontraservice är uppen-
bara även för redovisningsbyråer. 
Fakturahantering är ofta ett tungt 
arbete för byråerna och svår att 
få lönsamhet i. Genom att erbjuda 
sina kunder fakturaservice tillsam-
mans med Nox Finans kan byrå-
erna koncentrera sig på sin huvud-
syssla – bokföring och redovisning. 
Vi gör arbetet och byråerna slipper 
hanteringen och kan förbättra lön-
samheten. 

Ytterligare en finess med Nox Fi-
nans är att plattformen kan integre-
ras i vilket affärssystem som helst 
och i princip hantera alla fakturor i 
Sverige. Nox Finans bygger på ett 
helautomatiserat system vilket be-
tyder att vi rent fysiskt aldrig tar i 
fakturan. 
 
Med Nox Finans stärker vi Fortnox 
kunderbjudande ytterligare. Vi tar 
också ett stort steg i ambitionen att 
alltid leva upp till devisen som små-
företagens bästa vän.

Nox Finans har självklart Datain-
spektionens tillstånd att bedriva 
inkassoverksamhet.

Glöm allt trassel med kunder som inte betalar, fakturapåminnelser och inkasso-
krav. I år lanserar Fortnox en banbrytande fakturaservice, Nox Finans, som gör 
att våra kunder kan ägna sig åt sina affärer i stället för att ödsla en massa tid på 
administration. 

Skapa din faktura och glöm den sedan
NOX	FINANS



Du	skapar	din	faktura
Skapa fakturan direkt i Fortnox. Sedan behöver du bara vänta på pengarna. Nox 
Finans sköter resten av arbetet och administrationen.

Din	kund	tar	emot	fakturan
Vi kan distribuera den på det sätt du vill. Via brev, e-post eller e-faktura.  
Du väljer - vi gör jobbet.

Om	fakturan	förfaller	skickas	påminnelse
I god tid innan fakturan förfaller får du en fråga som SMS och e-post. Då har du 
möjlighet att stoppa eller pausa fakturan.

Om	påminnelsen	inte	betalas	skickar		
vi	ett	inkassokrav
Om din kund mot förmodan inte har betalat efter påminnelsen skickar vi ut ett 
inkassokrav. 

Om	inkassokravet	inte	betalas	går	fakturan	
till	kronofogden	eller	på	bevakning
För de fakturor som inte betalats här gör vi en kreditbedömning. Om vi tror att 
det finns goda utsikter för betalning skickar vi fakturan till kronofogden. Annars 
läggs den på bevakning.

Din	kund	betalar	fakturan	till	oss
Fakturan betalas till Nox Finans, som betalar ut pengarna till ditt konto.

Fakturan	markeras	som	betald	i	Fortnox
Nox Finans markerar fakturan som betald i ditt Fortnox.

Skapa din faktura och glöm den sedan
Från att du har skapat din faktura till att betalningen kommer in kan  
du när som helst se var i flödet fakturan befinner sig. 

Så fungerar NOX	Finans
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Fortnox tillhandahåller marknadens 
mest kompletta internetbaserade 
administrativa program. Produkt-
portföljen består av tio olika pro-
grammoduler: Bokföring, Fakture-
ring, Autogiro, Offert & Order, CRM 
Säljstöd, Tidredovisning, Lön, Ar-
kivplats, Anläggningsregister och 
Klienthanterare. Samtliga program-
moduler är internetbaserade och 
integrerade med varandra. 

I Fortnox erbjudande till marknaden 
ingår även att tillhandahålla utbild-
nings- och konsulttjänster. I flera av 
programmen finns ett antal inbäd-
dade plustjänster som underlättar 
och effektiviserar vardagen exem-

pelvis elektronisk fakturahantering, 
kreditupplysningar samt gratis 
hämtning av företagsuppgifter. 

Fortnox har som ambition att er-
bjuda integrationer mot alla vanligt 
förekommande system som an-
gränsar till våra användningsområ-
den. (se avsnittet om integrationer 
sid 20)

Internetbaserat ger många 
fördelar
Samtliga Fortnox program är in-
ternetbaserade vilket innebär att 
kunden alltid har tillgång till sina 
program via en internetuppkopplad 
dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Program och information kan de-
las med kollegorna, redovisnings-
konsulten, revisorn, styrelsen eller 
andra.

Kunden behöver inte heller instal-
lera några program, uppgradera 
eller själv säkerhetskopiera. I stället 
loggar man in via en vanlig webblä-
sare på samma sätt som man log-
gar in till en internetbank. Fortnox 
program passar också perfekt för 
en utspridd säljorganisation som 
vill ha tillgång till samma kund- och 
prospektregister, eller för förening-
en som vill att flera personer ska 
ha tillgång till redovisningen, mö-
tesprotokoll eller medlemsregister. 

Fortnox har ett brett utbud av program och tjänster som tillgodoser de flesta 
behov som ett mindre företag har för sin administration. Fortnox lägger stora 
resurser på att ständigt vidareutveckla och förbättra sitt sortiment. 

Den bredaste produktportföljen
PRODUKTER	&	TJÄNSTER
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Fördelarna med internetbaserade 
program framför installerade pro-
gram är uppenbara. 
 
Prismodellen är enkel och bygger 
på en abonnemangsmodell. Kun-
derna betalar en låg avgift, 99 kr 
per program och månad. För varje 
ytterligare användare tillkommer 59 
kr per program och månad. Huvud-
parten av intäkterna är av repetitiv 
karaktär. Faktureringen sker i för-
skott vilket ger starka kassaflöden. 
Kunden kan när som helst avsluta 
ett abonnemang. Trots avsaknad 
av uppsägningstid är förnyelsegra-
den hög.

Funktionalitet som täcker de 
flesta behov
Allt sedan starten år 2001 har Fort-
nox lagt stora resurser på att stän-
digt vidareutveckla och förbättra 
sortimentet. Detta har medfört att 
våra program har en omfattande 
funktionalitet som tillgodoser de 
flesta behov ett mindre företag har 
för sin administration. 

Fortnox breda och djupa funktiona-
litet gör också att våra kunder fort-
sätter att arbeta med våra program 
även när deras verksamhet växer 
och kraven och önskemålen blir 
mer omfattande. Av samma anled-
ning väljer allt fler redovisningsbyrå-
er att arbeta uteslutande med våra 
program då de täcker behoven för 
byråns alla kunder även om de re-
presenterar många olika branscher 
med olika typer av behov.

Plustjänster för ökad effektivi-
tet och automatisering
De i Fortnox program inbäddade 
plustjänsterna är valfria att använ-
da. Tjänsterna erbjuds ofta i sam-
arbete med olika underleverantö-
rer. Tack vare att Fortnox hanterar 
stora volymer av transaktioner i 
dessa tjänster har vi kunnat för-

handla fram attraktiva priser, något 
som naturligtvis kommer våra kun-
der tillgodo. För plustjänsterna till-
lämpas en annan prismodell. Kun-
den betalar endast per transaktion. 
Det utgår ingen uppläggnings- eller 
startkostnad. Priset på plustjäns-
terna varierar från 0,45 kr till 45 kr

Ett exempel på plustjänster är ett 
automatiserat flöde för leverantörs-
fakturahantering där vi erbjuder 
tjänster för skanning, tolkning och 
automatisk registrering. I stället för 
att sprätta kuvert och registrera 
leverantörsfakturor manuellt kan 
man med våra tjänster få  
leverantörsfakturor levererade som 
registrerade och redo för attest 
och betalning direkt i sitt Fortnox-
program.

Ett annat exempel på plustjänster 
är olika möjligheter att få hjälp med 
distributionen av kundfakturor. Här 
kan Fortnox tjänster ombesörja 
distributionen oavsett om den sker 
via brev, e-post eller som elektro-
nisk faktura.

Ytterligare ett exempel är att man 
direkt från sitt kundregister i Fort-
nox kan begära en kreditupplys-
ning på valfri kund, för att snabbt 
och enkelt kunna göra en bedöm-
ning och minimera risken för kredit-
förluster.

Leverans av kunskap stärker 
erbjudandet
Förutom programmoduler och 
plustjänster erbjuder Fortnox se-
dan ett par år tillbaka utbildningar 
i olika ämnen och former. Vi har 
utbildningar i hur programmen och 
plustjänsterna används och utbild-
ningar inom relevanta ämnen som 
exempelvis bokföring och lönead-
ministration. Fortnox utbildningar 
genomförs såväl i klassrum och i 
seminarielokaler som via internet. 

Fortnox utbildningar stärker företa-
gets helhetserbjudande samtidigt 
som det innebär att våra kunder 
blir bättre på att använda våra pro-
gram. Detta i sin tur medför att våra 
kunder får ut ett större värde av att 
använda våra program vilket leder 
till att de blir nöjdare och mer be-
nägna att rekommendera Fortnox 
för vänner och bekanta.

Vår produktportfölj:

Fortnox Bokföring
Pris per licens 99 kronor
Extra licens 59 kronor

Fortnox Fakturering
Pris per licens 99 kronor
Extra licens 59 kronor

Fortnox Autogiro
Pris per licens 99 kronor
Extra licens 59 kronor

Fortnox Offert & Order
Pris per licens 59 kronor
Extra licens 29 kronor

Fortnox Lön
Pris per licens 99 kronor
Extra licens 59 kronor

Fortnox Tidredovisning
Pris per licens 99 kronor
Extra licens 59 kronor

Fortnox Anläggningregister
Pris per licens 99 kronor
Extra licens 59 kronor

Fortnox CRM Säljstöd
Pris per licens 99 kronor
Extra licens 59 kronor

Fortnox Arkivplats
Pris per licens 99 kronor
Extra licens 59 kronor
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Fortnox program går att koppla 
och integrera med ett stort antal 
program och system från andra 
leverantörer, till exempel kassa-
system, webshoppar, arbetsorder- 
och bokningssystem. Fortnox har 
i dag kopplingar till cirka 75 olika 
program. Ytterligare 300 integratio-
ner håller på att utvecklas.

Intresset för att ta fram kopplingar 
till Fortnox har ökat kraftigt med 
lanseringen av vår nya teknikplatt-
form, Fortnox 3. Vi har som mål att 
det ska finnas integrationer till alla 
vanligt förekommande närliggande 
program och system till Fortnox.

Genom att koppla ihop andra för- 
och eftersystem med Fortnox kan 
vi erbjuda våra kunder effektiva och 
automatiserade helhetslösningar 
där Fortnox program är en del av 
en större helhet. 

Fördelen för kunderna är många. 
De slipper registrera samma infor-
mation flera gånger på flera stäl-
len och riskerar inte att någon in-
formation är inaktuell.  Det sparar 
mycket administrativ tid. I stället för 
att mata in informationen manuellt 
i systemen kan arbetsflödet auto-
matiseras. 

En butik kan till exempel få sitt kas-
sasystem att automatiskt kommu-
nicera med Fortnox Bokföring för 
att bokföra dagskassan. En snick-
are kan automatiskt få kundfaktu-
ror skapade i Fortnox Fakturering 
utifrån sitt arbetsordersystem. 

För Fortnox innebär det också att 
vi tillsammans med andra sys-
temleverantörer kan erbjuda mål-
gruppsanpassade lösningar, ex-
empelvis branschspecifika, trots att 
Fortnox i sig är ett standardsystem.

Hittills har vår försäljning huvud-
sakligen skett direkt till slutkund 
och genom våra byråpartners. Vår 
avsikt är att knyta närmare sam-
arbete med leverantörerna av in-
tegrationslösningar för att erbjuda 
dem att även bli återförsäljare av 
Fortnox produkter och tjänster. Det 
innebär att vi kan nå ut till fler slut-
kunder samtidigt som det ger oss 
möjligheten att utveckla nya försälj-
ningskanaler.

För att skapa en integration till Fort-
nox krävs en kopplingsnyckel. Den 
är tillgänglig för alla som önskar in-
tegrera sina program eller system 
med Fortnox. Priset är 59 kronor 
per licens och obegränsat antal 
kopplingar.

Med vår nya teknikplattform, Fortnox 3, har intresset för att ta fram kopplingar till 
Fortnox ökat kraftigt. En mängd fördelar öppnar sig för kunden.

Stora fördelar för kunden att koppla upp sig
INTEGRATIONER
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Johan Bengtsson har sedan åtta år arbetat som gym-
nasielärare på Aniaragymnasiet i Göteborg, där han 
framförallt undervisar i ekonomi- och handelsämnen. 
Som stöd i undervisningen har han valt att utbilda elev-
erna i Fortnox Bokföring och Fortnox Fakturering.

I Fortnox skolstöd administrerar lärarna elevernas fö-
retag. Läraren skapar själv elevföretag och importerar 
sin klasslista där det erbjuds en överblick över elever-
nas företag. Elever loggar sedan in i sina företag, precis 
som vilken användare som helst som kör Fortnox i ett 
riktigt företag.  
– Fortnox är lätt att förstå, lätt att använda och lätt att 
administrera. I mitt jobb som lärare underlättar det att 
jag som administratör i programmet själv kan gå in i 
och se vad eleverna har gjort. Speciellt inom UF (Ung 
Företagsamhet) där eleverna jobbar med bokföringen 
under hela året. 

Johan menar också att i skolans värld, där många av 
eleverna använder sig av lånedatorer och därför kör 

olika datorer vid olika tillfällen, passar ett program som 
Fortnox perfekt. Just möjligheterna att köra webba-
serat ger bättre förutsättningar att få flyt i lektionerna 
i bokföring.
– Jag brukar rekommendera Fortnox till mina kollegor 
på andra skolor eftersom jag vet hur smidigt det fung-
erar för oss.
De flesta av Johans elever har ingen erfarenhet av an-
dra affärssystem än Fortnox, men han upplever att de 
tycker att det är enkelt att arbeta med programmet. 
Eleverna har ju god vana av att arbeta med datorer och 
enligt Johan lär de sig programmet snabbt tack vare att 
det är logiskt uppbyggt.
 
– Våra elever på Turismprogrammet i åk 3 har kvalifice-
rat sig för SM i turism som kommer att avgöras i Visby 
under våren. I tävlingsbidraget ingick att göra en fiktiv 
faktura för det evenemang som tävlingen bestod i att 
planera. Självklart använde vi Fortnox till detta och det 
gick ju uppenbarligen bra!

			I skolans värld passar Fortnox  
 perfekt då eleverna ofta loggar  
 in med olika datorer

Johan Bengts
son, Aniaragy

mnasiet
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Under 2014 tecknade Fortnox by-
råpartneravtal med KPMG. Det 
innebär att Fortnox har centrala av-
tal med tio av de elva största redo-
visningsbyråerna i Sverige. Det ger 
Fortnox en unik ställning på mark-
naden.

Redovisnings- och revisionsby-
råer är en mycket viktig målgrupp 
för Fortnox. Antalet byråpartners 
ökar stadigt, vilket är resultatet av 
ett mångårigt arbete med utbild-
ning och uppsökande verksamhet. 
Sammantaget har Fortnox avtal 
med 2 500 byråer och mer än 
8 600 redovisningskonsulter arbe-
tar i dag kontinuerligt i Fortnox pro-
gram för sina kunders räkning.

Når byråernas kunder
Genom byråerna når vi också de-
ras kunder. Fortnox molnbase-
rade administrativa lösningar ger 
byråerna möjlighet att effektivisera 
sina egna arbetsprocesser, spara 
tid och förenkla kommunikationen 
med sina kunder. Är våra byråpart-
ners nöjda med Fortnox produkter 
rekommenderar de oss för sina 
kunder. En viktig del av Fortnox ny-
försäljning sker också via våra by-
råpartners.

Samarbetet med redovisnings- 
och revisionsbyråerna är även av 
stor betydelse för vår produktut-
veckling. Representanter för bran-
schen deltar i diskussionerna och 
besluten kring hur vi på bästa sätt 
vidareutvecklar våra program för 
att tillgodose kraven från såväl re-

dovisningsbyråerna som från före-
tagen. Våra byråpartners har varit 
involverade i arbetet med vår nya 
tekniska plattform, Fortnox 3, och 
bidragit med värdefulla synpunkter 
på funktionalitet och bättre använ-
darstöd.
Förutom den roadshow, som ge-
nomförs årligen på hösten för 
branschen (se även avsnittet om 
utbildning), håller vi kurser och se-
minarier för byråpartners. Ett viktigt 
inslag är den uppsökande verk-
samheten där vi åker ut till en byrå 
för att under några timmar eller en 
dag, tillsammans med byråns kon-
sulter gå igenom hur man arbetar 
med Fortnox program på bästa 
sätt och hur de i sin tur kan utbilda 
och instruera sina kunder.

Redovisningsbyråerna och revisorer är en viktig målgrupp för Fortnox. Tillsam-
mans arbetar vi kontinuerligt med att erbjuda effektiva och attraktiva program 
som underlättar samarbetet mellan kunden och byrån.

Byråerna är viktiga partners för oss
BYRÅPARTNERS
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I takt med att antalet kunder och 
byråpartners blir allt fler har efter-
frågan på Fortnox utbildningar av 
olika slag ökat. Utbildningsverk-
samheten bidrar också till att stär-
ka kundrelationen och ökad kund-
lojalitet.

Fortnox erbjuder en mängd olika 
typer av kurser i form av seminarier, 
klassrumsutbildningar och utbild-
ningar via internet där man sam-
tidigt är i kontakt med läraren på 
telefon. 

Vi arrangerar både generella och 
målgruppsanpassade utbildning-
ar.  Det är till exempel kurser i hur 
man använder Fortnox program 
bäst och mest effektivt. Vi håller 
även ämnesspecifika utbildningar 
som semesterhantering i Fortnox 
och att fakturera med ROT-/RUT-
avdrag.

Komma i gång snabbt
Webbutbildningarna är för dem 
som snabbt vill komma i gång i 
Fortnox program eller vill få tips och 
idéer om hur man på bästa möjliga 

sätt kan använda Fortnox för att nå 
högre lönsamhet och bättre resul-
tat i företag.

Våra hel- och halvdagsseminarier 
vänder sig till dem som vill ha en 
fördjupande utbildning. Det kan 
handla om grundläggande bokfö-
ring, fakturering eller löneadminis-
tration.

Webbutbildningarna och seminari-
erna är avgiftsbelagda. Dessutom 
erbjuder vi kortare kostnadsfria 
kurser för kunder och byråpartners.
Fortnox genomför även utbild-
ningar och seminarier för redovis-
ningskonsulter och byråpartners. 
Effektivare Byråpartner är ett halv-
dagsseminarium för medarbetare 
på en redovisnings- och revisions-
byrå som vill få tips och idéer om 
hur de kan arbeta effektivare med 
Fortnox program.

Roadshow med 1200 besökare
Fortnox arrangerar även varje höst 
en roadshow för redovisningskon-
sulter, revisorer och ekonomian-
svariga. 2014 års roadshow slog 

alla tidigare rekord. Totalt genom-
fördes 25 föreställningar på 22 or-
ter i hela landet och samlade över 
1 200 besökare.

Härutöver har Fortnox en egen 
kanal på Youtube, med kortare in-
struktionsfilmer och videoklipp om 
Fortnox program och de olika funk-
tionerna. Totalt innehåller kanalen 
närmare 200 videofilmer.

Under 2014 ingick Fortnox ett 
samarbetsavtal med Björn Lundén 
Information AB, som är en av Sve-
riges ledande informations- och 
läromedelsproducenter inom skatt, 
redovisning och företagande. 
Avtalet innebär att vi kommer att 
kunna erbjuda våra kunder de in-
formations- och kunskapstjänster 
som produceras av Björn Lundén 
Information. 

Genom att vi kan leverera såväl 
program och tjänster som relevant 
kunskap får vi ett mer attraktivt och 
komplett erbjudande för såväl våra 
företagskunder som byråpartners.

Fortnox bedriver en omfattande utbildningsverksamhet för kunder och redo-
visningskonsulter. Under 2014 deltog mer än 4 500 personer i våra seminarier, 
programutbildningar på plats eller på webbutbildningar på nätet.

Rekordstort intresse för våra utbildningar
UTBILDNING

KLAR
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Rekordstort intresse för våra utbildningar

Pensionärspoolen har specialiserat sig på att hyra ut 
pensionärer för främst ROT- och RUT-arbeten, men 
också en del företagsbemanning. Anders Eriksson är 
franchisetagare via sitt bolag Eriksson Bemanning AB 
och arbetar som distriktsansvarig för norra Halland och 
Borås. Han är en riktig Fortnox-ambassadör.

– Fortnox underlättar mitt arbete eftersom jag har an-
ställda på olika kontor och vi behöver alla få tillgång till 
samma information. Nu slipper vi tänka på att synka in-
formation eller uppdatera varandra över vad som hän-
der. Alla tar ut den information man behöver.
– Jag ökade min omsättning med ca 30% förra året. 
Och det kunde jag göra utan att behöva öka min admi-
nistrativa bemanning. Så ja, Fortnox har verkligen un-
derlättat för mig.

Anders bolag arbetar med de flesta av Fortnox pro-
gramvaror – Bokföring, Lön, Tidsredovisning, Fakture-
ring, Offert & Order, CRM Säljstöd samt Arkivplatsen 

– och Anders anser att det är enkelt att arbeta i de olika 
modulerna och att programmen växer sig starkare och 
starkare inom flera områden. 
– Det nya gränssnittet är inte bara snyggare, utan har 
gjort det mer överskådligt och lättare att hitta i. Dess-
utom har flera av de nya funktionerna som följde upp-
dateringen gjort stor nytta i det dagliga arbetet.

Det råder dock ingen tvekan om vad Anders upplever 
som sin favoritprodukt inom Fortnox-familjen – den nya 
tjänsten för fakturahantering.
– Jag måste säga att Nox Finans är det enskilt bästa 
som hänt. Jag har använt det mycket sedan jag fick 
tjänsten och det har på många sätt förbättrat min verk-
samhet och likviditet. Jag har tipsat om Nox Finans till 
alla mina kontakter och även till min redovisningsbyrå, 
som nu kör Fortnox efter mina rekommendationer. Jag 
är helnöjd med den här tjänsten.

  Nox Finans är det bästa som hänt

Anders Eriksson   Eriksson Bemanning AB
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Fortnox har sedan flera år tillbaka 
erbjudit samtliga svenska skolor 
och utbildningsaktörer gratis pro-
gramvara för ekonomistudenter. I 
dag använder sig mer än 300 gym-
nasieskolor och högre lärosäten av 
Fortnox program för bokföring och 
fakturering i undervisningen. Under 
2014 tillkom bland annat Östra Real 
i Stockholm, Katedralskolan i Lund, 
Umeå Universitet och högskolorna 
i Mälardalen och Södertörn.

Förutom tillgång till programmen 
tillhandahåller Fortnox även ut-
bildningsmaterial och filmklipp på 
nätet. Hösten 2014 tecknades ett 
strategiskt samarbetsavtal med 
läromedelsproducenten Gleerups 
i syfte att öka kunskapen i den 
svenska skolan i användandet av 
administrativa programvaror. Av-
sikten är att ta fram verklighetsnära 
övningsexempel som kan använ-
das i undervisningen.

Under året lanserades även Fort-
nox Skolstöd, ett internetbaserat 
verktyg som underlättar arbetet 
och förenklar administrationen för 
lärarna.

Eleverna får systemvana 
Ekonomiämnet blir roligare och 
mer relevant när eleverna får ar-
beta i riktiga program. Vi är också 
övertygade om att systemvana från 
Fortnox gör dem mer attraktiva på 
arbetsmarknaden då allt fler före-

Fortnox är starkt engagerade i unga människors nyföretagande och entrepre-
nörskap. Därför erbjuder vi alla landets skolor fri tillgång till våra program för 
fakturering och bokföring. Vi är också aktiva sponsorer till Ung Företagsamhet, 
Venture Cup, Nyföretagarcentrum och Riksidrottsförbundet.

Ideellt engagemang skapar systemvana
SKOLA	OCH	SAMHÄLLE

Bild: Writing Tools av fotografen Pete O’Shea (Flickr Licens Creative Commons BY NC SA)
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Ung	Företagsamhet	(UF)
Ung Företagsamhet är en ideell förening som vill ge ungdomar 
en möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet 
och entreprenörskap. Organisationen har 24 regionala före-
ningar och är representerat i hela Sverige. Ung Företagsamhet 
samarbetar med skolor och ger utbildningar till båda lärare och 
elever. Sedan 1980 är det 279 000 elever som drivit UF-företag. 
För läsåret 2013/2014 var motsvarande siffra 21 901 elever.

Nyföretagarcentrum
Nyföretagarcentrum är en stiftelse som främjar nyföretagande 
och entreprenörskap och har som målsättning att bidra till 
fler livskraftiga företag. Organisationen erbjuder kostnadsfri 
rådgivning till alla som vill starta eget och täcker närmare 200 
kommuner i Sverige. Under 2012 gavs rådgivning till 22 500 
personer, medan 9 400 startade företag genom Nyföretagar-
centrum.

Ideellt engagemang skapar systemvana

tag går över till att arbeta i inter-
netbaserade system.

Kunskaper i ekonomi, bokföring 
och fakturering är också viktigt 
för att stimulera nyföretagande 
och entreprenörskap. Fortnox är 
sedan tidigare starkt engagerat i 
Ung Företagsamhet och Nyföreta-
garcentrum.

Ung Företagsamhet är en ideell 
förening som vill ge ungdomar en 
möjlighet att träna och utveckla 
sin kreativtet, företagsamhet och 
entreprenörskap. UF finns över 
hela landet och har sedan 1980 
utbildat gymnasieelever i entre-
prenörskap genom processutbild-
ningen UF-företagande. Med hjälp 
av Fortnox program lär sig UF-
företagarna sådant som grundläg-
gande bokföring och budgetering. 
Det senaste läsåret använde drygt 
1 200 UF-företagare	Fortnox.

Nyföretagarcentrum är en stiftelse 
som främjar nyföretagande och 
entreprenörskap. Organisationen, 
som täcker 200 kommuner i Sve-
rige, erbjuder kostnadsfri rådgiv-
ning till alla som vill starta eget. 
Hos Nyföretagarcentrum erbjuds 
alla kunder webbaserad utbildning 
från Fortnox utan kostnad.

Sedan 2014 är Fortnox engage-
ratd som partner i Venture Cup, 
som är Sveriges ledande tävling 
för de som vill utveckla sin affärs-
idé till ett framgångsrikt affärskon-
cept och starta företag. Venture 
Cup delar årligen ut 1,8 miljoner 
kronor till nytänkande affärsidéer 
och entreprenörer med syftet att 
bidra till en hållbar svensk tillväxt. 

Stödjer idrotten
Under 2014 tecknades även ett 
samarbetsavtal med Riksidrotts-
förbundet i syfte att förenkla ad-
ministrationen för idrotts-Sverige. 
Avtalet innebär att alla idrotts-
föreningar och förbund som är 
anslutna till Riksidrottsförbundet 
erbjuds kostnadsfri tillgång till 
Fortnox program för bokföring, 
fakturering och attest. Program-
men kommer att finnas tillgäng-
liga från andra kvartalet 2015  i 
IdrottOnline, svensk idrotts ge-
mensamma verksamhetssystem. 
Drygt 18 500 föreningar och 70 
specialidrottsförbund har i dag 
tillgång till IdrottOnline för bland 
annat administration, medlemsre-
gister och kommunikation.

Fortnox är övertygat om att sats-
ningen på skola och samhälle är 
gynnsam för företaget, då en ökad 
användning av våra program bi-
drar till att skapa systemvana.
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FORTNOX-AKTIEN

Kursutveckling
Aktien har under 2014 stigit med 23% jämfört med OMXSPI, som under samma steg med 12%. Marknadsvärdet 
uppgick vid årsskiftet till 643 Mkr. Totalt omsattes 13 802 744 aktier under 2014.

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

De tio största aktieägarna per 2014-12-31.

NAMN ANTAL AKTIER ANDEL AV  KAPITAL/ RÖSTER

First Kraft AB 11 846 776 20,28%
Donald Sällqvist 2 689 000 4,60%
Peder Klas-Åke Bengtsson 1 821 650 3,12%
Affärsutveckling Christer Nilsson AB, Växjö 1 585 308 2,71%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 548 935 2,65%
Birger Bergström 1 507 006 2,58%
Banque Öhman S.A., Luxembourg 1 420 000 2,43%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 199 981 2,05%
Netfonds ASA, NQI 1 176 047 2,01%
STJ Holding AB 1 090 909 1,87%
Övriga aktieägare 32 531 647 55,69%

Totalt 58 417 259 100,00%
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Totalt antal aktier i bolaget per 31 december 2014 är 
58 417 259 och de 10 största aktieägarnas andel ut-
gjorde 44,3 procent. Aktiekapitalet uppgick till 26,7 
Mkr. Samtliga aktier har ett kvotvärde på 0,02 kr. Totalt 
antal aktieägare i Fortnox uppgicg till cirka 2 000 st.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdel-
ning motsvarande 0,13 kr per aktie (0,12 kr) motsva-
rande totalt 7,6 Mkr (7,0 Mkr).

Ägarförhållande Utdelning

FNOX-MTF.SE

Stockholm OMX All Share
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5 år i sammandrag

Nyckeltal

Resultaträkningar, mkr 2014 2013 2012 2011 2010
Rörelsens intäkter 104,9 76,5 57,9 43,2 32,4
Rörelsens kostnader -89,3 -71 -50,3 -38,9 -28,7
Rörelseresultat 15,6 5,5 7,6 4,3 3,7
Finansiella poster 0,2 0,3 0,3 0,2 1,6

Resultat före skatt 15,8 5,8 7,9 4,5 5,3
Inkomstskatt -3,5 -1,3 -3,2 -1,2 -0,9

Årets resultat/Totalresultat 12,3 4,5 4,7 3,3 4,4
Balansräkningar, mkr
Anläggningstillgångar 29,0 16,5 11,9 15,3 14,3
Omsättningstillgångar 43,5 36,9 33,7 23,7 15,9

Summa tillgångar 72,5 53,4 45,6 39,0 30,2
Eget kapital 26,7 19,5 36,4 31,7 25,5
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45,8 33,9 9,2 7,3 4,7

Summa eget kapital och skulder 72,5 53,4 45,6 39,0 30,2
Data per aktie
Resultat per aktie 30/12, kr 0,21 0,08 0,08 0,06 0,08
Eget kapital per aktie, kr 0,46 0,33 0,62 0,54 0,42
Utdelning per aktie, kr 0,13 0,12 0,10 0,00 0,00
Börskurs 30/12, kr 11,00 8,65 4,85 2,23 2,41
P/E tal 52 112 60 39 31

Nyckeltal
Justerat eget kapital, mkr* 26,2 19,5 36,4 31,7 25,5
Sysselsatt kapital, mkr* 26,2 19,5 36,4 31,7 25,5
Räntebärande skulder, mkr 0 0 0 0 0
Avkastning på eget kapital, % 69,2 28,6 30,0 15,5 19,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % 60,4 29,6 37,8 14,0 20,7
Rörelsemarginal, % 16,5 7,2 13,1 9,9 11,3
Nettomarginal, % 16,6 7,6 13,6 10,4 16,4
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,51 1,55 1,37 1,25 1,09
Soliditet, % 36 36 80 81 84
Årets kassaflöde Mkr 0,05 8,0 6,9 5,4 4,1
Investeringar materiella anläggningstillgångar, 0,9 0,6 1,6 0,4 0,1
Investeringar immateriella anläggningstillgångar, 17,0 3,0 0,7 0,3 1,0
Medelantalet anställda 100 76 60 41 28

2014 2013 2012 2011 2010
Resultat per aktie, kr 0,21 0,08 0,08 0,06 0,08
Kurs vid årets slut, kr 11,00 8,65 4,85 2,23 2,41
Rörelsens kassaflöde, mkr 23,0 17,6 8,6 6,0 3,3
Utdelning, kr 0,13 0,12 0,10 0 0
Direktavk, % 1,18 1,39 2,06 n/a n/a
P/e-tal 52 108 61 37 30
Andel utdelad vinst, % 61,9 150,0 125,0 n/a n/a
Eget kapital, mkr* 26,2 19,5 36,4 31,7 24,3
Antal aktier vid årets slut, milj 58,4 58,4 58,4 58,4 57,3

* Hänförligt till moderföretagets ägare
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Sofia Blomqvist arbetar som redovisningskonsult på 
ViRedo, en Stockholmsbaserad redovisningsbyrå med 
tretton anställda. Hennes och byråns motto är att det 
är kul med ekonomi.

– Ja, vi tycker det, säger Sofia. En stor anledning till det 
är att vi har trevliga kunder som vi har ett nära samar-
bete med. Vi är varje kunds egna lilla ekonomiavdelning 
där vi hjälper till med det som många företagare och 
entreprenörer finner mindre kul, all administration kring 
att starta, driva, förvalta samt även avveckla företag.

ViRedo har ett väl fungerade arbetssätt, kontinuitet 
i personalstyrkan och en bra tillströmning av nya kun-
der. 
– Vi har haft förmånen att inte behöva extern mark-
nadsföring utan har satsat vår energi på att så länge vi 
gör ett bra arbete för våra kunder så kommer nya kun-
der att tillkomma genom de befintliga. Finns det något 
bättre kvitto på sitt arbete än att en kund rekommende-
rar oss till en av sina kontakter?

För Sofia och hennes kollegor var det självklart att ar-
beta med Fortnox. De kände av en ökad efterfrågan 
från sina kunder att själva kunna ta del av ekonomiska 

rapporter, sköta fakturering och andra administrativa 
göromål och detta var en av de största anledningarna 
till att ViRedo blev byråpartner till Fortnox.
– Genom att arbeta med Fortnox kan vi skräddarsy våra 
uppdrag ytterligare för att uppnå maximal effektivitet 
tillsammans med våra kunder. Jag arbetar framförallt 
med bokföring, fakturering och lön, både på mitt kontor 
men också ute hos kunderna. Flexibiliteten som pro-
grammen erbjuder gör mitt arbete betydligt smidigare.

ViRedo har använt Fortnox under flera år och var natur-
ligtvis med om den stora uppgradering Fortnox genom-
gick under förra året.
– Jag måste säga att jag är väldigt nöjd med det nya 
gränssnittet. Det känns mer modernt och är mer lätt-
navigerat nu. Det underlättar arbetet jämfört mot gamla 
gränssnittet där man behövde hoppa runt mer mellan 
flikarna. Sedan kan jag också konstatera att det är ett 
användarvänligt program med en bra supportfunktion. 
Det är väldigt smidigt att komma igång med nya bolag 
och vi försöker alltid rekommendera våra kunder att gå 
över till Fortnox om de inte redan använder det.

			Vi vill alltid att våra kunder  
 ska köra Fortnox

Sofia Blomqvist, ViRedo
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Sara	Arildsson	
VD 
Född: 1974  Anställd: 2014

Sara Arildsson har tidigare arbetat på olika 
befattningar inom IBM i Sverige och inter-
nationellt. Hon har bl a varit Sverigechef för 
IBMs mjukvaruverksamhet och senast globalt  
ansvarig för integrationen av bolaget Kenexa 
för IBM och innan dess som Sverigechef för 
mjukvarudivisionen.
Egna och närståendes aktieinnehav: 28 000 aktier
Optioner i Fortnox: 120 000 st teckningsoptioner

Sara	Nylén
Personalchef
Född: 1974  Anställd: 2014

Utbildning: fil kand Sociologi (personal, 
arbete, organisation), Stockholms Universitet
Sara Nylén var tidigare HR-chef på Andritz 
och dessförinnan personalspecialist på 
Visma Spcs, Södra Timber och Poolia.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
Optioner i Fortnox: 50 000 st teckningsoptioner

Johan	Claesson
Marknadschef 
Född: 1974  Anställd: 2005

Johan Claesson är sedan hösten 2014 
marknadschef för Fortnox efter att tidigare 
ha arbetat som marknadsföringsansvarig. 
Johan har mer än 20 års erfarenhet av mark-
nadsföring och försäljning och har tidigare 
varit butikschef för Bang & Olufsen, arbetat 
som resande säljare och drivit eget företag. 

Egna och närståendes aktieinnehav: 37 946 aktier
Optioner i Fortnox: 50 000 st teckningsoptioner

Victoria	Hubertsson
Eftermarknadschef
Född: 1973  Anställd: 2014 

Utbildning: Kurser i ekonomi, organisation 
och personal vid Växjö Högskola
Victoria Hubertsson har tidigare varit ekono-
miansvarig på Wicona Ekonomi och HR-chef  
på Citec Information 

Egna och närståendes aktieinnehav: 
Optioner i Fortnox: 50 000 st teckningsoptioner

Olov	Marchal
Marknadsdirektör Nox Finans 
Född: 1962  Anställd: 2014

Utbildning: Civilekonom
Olov Marchal var tidigare direktör Marknad 
och Försäljning på Visma Collectors

Egna och närståendes aktieinnehav: 

Karin	Korpe
Vice VD och ekonomichef
Född: 1962  Anställd: 2008

Karin Korpe är sedan 2009 ekonomichef och 
2010 även vice VD. Dessförinnan arbetade 
hon med försäljning och utbildning.  Karin 
har tidigare arbetat som ekonomichef i små 
och medelstora företag samt drivit egen 
redovisningsbyrå.
Egna och närståendes aktieinnehav: 36 250 aktier
Optioner i Fortnox: 50 000 st teckningsoptioner

Mikael	Folkesson
Utvecklingschef 
Född: 1974  Anställd: 2012

Mikael Folkesson anställdes som driftchef för 
att 2013 utses till utvecklingschef. Mikael har 
mer än 20 års erfarenhet som IT-, drift- och 
utvecklingschef i små och stora bolag. Han 
har även drivit egna programutvecklings-
bolag och har erfarenhet av internationell 
utveckling.

Egna och närståendes aktieinnehav: 10 000 aktier
Optioner i Fortnox: 50 000 st teckningsoptioner

Andreas	Fridell
Försäljningschef 
Född: 1981  Anställd: 2014

Utbildning: Yrkesofficersexamen Militärhög-
skolan, kommunikationsstrategisk examen 
Nordic Business Institute, pedagogikutbild-
ning Linneuniversitetet
Andreas Fridell har en bakgrund som säljchef 
vid Eniro och officer i Försvarsmakten 

Egna och närståendes aktieinnehav: 
Optioner i Fortnox: 50 000 st teckningsoptioner

Marcus	Thomasson
VD Nox Finans 
Född: 1980  Anställd: 2011

Utbildning: Systemvetare
Marcus Thomasson var produktägare på Fort-
nox fram till 2014 då han utsågs till VD för Nox 
Finans. Han är även grundare av Nordicink 
och  medgrundare av JS Data AB, Nordic E-
commerce Group, Petsonline, Nordicfeel.

Egna och närståendes aktieinnehav: 1 435 045 aktier

LEDNING
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Arne	Karlsson, född 1958. 
Invald i styrelsen: 2013
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Styrelseordförande 
i Bonnier Holding, Einar Mattsson, 
Ecolean, Kollegiet för svensk bolags-
styrning, Ratos, SNS (Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle) och World’s 
Children’s Prize Foundation. Styrelse-
ledamot i AP Møller-Maersk, Bonnier 
samt Aktiemarknadsnämnden.
Bakgrund: VD och styrelseledamot i 
Ratos AB 1999 -2012. Dessförinnan 
VD för Atle Mergers & Acquisitions 
1996-98, VD för Hartwig Invest 1988-
93 och Aktiv Placering 1982-88

Optioner i Fortnox: 500 000 st köpop-
tioner

Christer	Nilsson, född 1947. 
Invald i styrelsen: 2008.
Utbildning: Ingenjör.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande 
och VD Affärsutveckling Christer Nils-
son AB. Styrelseledamot i Futurepe-
dia AB, Filoprocess AB och Nordic 
E-Commerce Group AB. Ledamot i 
Tillväxtanalys Kapitalmarknadsråd.
Bakgrund: Verksam inom ABB på 
1970-talet. Drev därefter egna företag 
under 1980-talet, bland annat Owell 
AB. Sedan i slutet av 1980-talet verk-
sam som affärsängel och engagerad i 
ett 50-tal företag. Ledamot i ATLE Fö-
retagskapital och styrelseordförande 
i ATLE Venture, som köptes av det 
investmentbolaget 3i år 2001. Under 
1990-talet grundare och styrelseleda-
mot i ett av Polens största IT-företag 
– Computerland (numera Sygnity).

 Egna och närståendes aktieinnehav: 
1 587 387 aktier.

Olof	Hallrup, född 1958.
Invald i styrelsen 2011
Utbildning: Jur. kand., Civ. EK. Fil 
Kand. i Handelsrätt.
Övriga uppdrag: Huvudägare till Kar-
lo Förvaltnings AB. Styrelseordförande 
i Nordic Försäkring & Riskhantering. 
Styrelseledamot i Västergatans fastig-
hets AB, First Kraft AB, Diamorph AB 
och Diamorph Berings AB.
Bakgrund: Aktiemäklare, Options-
mäklare. Verksam inom Investment 
AB Kinnevik och Stena AB under 1980 
och 1990- talen. Arbetar sedan 1999 
i eget bolag med affärsutveckling och 
som riskkapitalist med ett 20-tal olika 
engagemang.

 Egna och närståendes aktieinnehav: 
11 962 674 aktier.

Arne	Karlsson Christer	Nilsson Olof	Hallrup Leif	Johansson

STYRELSE
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Leif	Johansson, född 1949. 
Styrelseordförande
Invald i styrelsen: 2013, Styrelseordfö-
rande från 2014.
Utbildning: Ingenjörs- och ekonomiut-
bildning 
Övriga uppdrag: Industrial Advisor i 
Ratos, Styrelseuppdrag inom Ratos: 
Ordförande i Euromaint och Aalborg 
Ejendom ApS. Styrelseledamot i Arcus, 
Inwido och Abel (suppleant). Övriga 
uppdrag i Latour Industrier och Profura.
Bakgrund: Anställd på Ratos 2004-
2013 bl.a. som Vice VD och Chief 
Operating Officer (COO). Innehaft olika 
chefsbefattningar inom Procuritas åren 
1989-2004, verksam inom eget kon-
sultbolag 1994-2004, VD i LB Invest 
1985-1993

Egna och närståendes aktieinnehav: 
182 200 aktier.
Optioner i Fortnox: 350 000 st köpop-
tioner

Donald	Sällqvist, född 1945. 
Invald i styrelsen: 2004. 
Utbildning: Ingenjör IFL företagsledar-
utbildning.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
Alutrade AB.
Bakgrund: Delägare och vice VD i 
Deve Schindler AB samt styrelseordfö-
rande i ett antal utländska dotterbolag 
1969-1994. Delägare och styrelseleda-
mot i Garpco AB 1992-2007. Styrel-
seledamot i norska Creditservice A/S. 
Arbetar idag som investor och portfölj-
förvaltare.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
2 689 000 aktier.

Erik	Fjellborg, född 1986. 
Invald i syrelsen: 2011
Utbildning: Studier vid Handelshögsko-
lan i Stockholm.
Övriga uppdrag: VD, Quinyx AB
Bakgrund: Grundade 2005 Quinyx 
AB, marknadsledare i Norden inom 
Workforce Management med över 100 
000 användare i sju länder. Utsedd 
Årets Unga entreprenör 2007, Bästa 
internationella tillväxt av Ernst & Young 
2008 och årets stjärnskott på Handels-
högskolan 2009. 

Egna och närståendes aktieinnehav: 
76 135 aktier.

Leif	Johansson Donald	Sällqvist Erik	Fjellborg
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Information	om	verksamheten
Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade admi-
nistrativa program för företag, föreningar samt redovisnings- och 
revisionsbyråer. Bolagets affärsidé är att erbjuda kunderna ett brett 
utbud av administrativa program för bokföring, fakturering, CRM-
säljstöd, tidredovisning och lönehantering. Därutöver tillhandahåller 
Fortnox ett antal plustjänster (e-faktura, fakturatolkning och kredit-
upplysning) samt faktura- och reskontraservice inklusive inkasso 
genom dotterbolaget Nox Finans AB.

Kunderna har tillgång till programmen och sina lagrade data från 
en internetuppkopplad dator var de än befinner sig och dygnet 
runt. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och dela infor-
mation. De slipper besvär med installationer, uppdateringar och 
säkerhetskopiering på den egna datorn. Kunderna abonnerar på 
programmen och betalar en låg månatlig avgift per användare och 
programmodul. Prismodellen är enkel; priset är inte beroende av 
hur mycket information som lagras i programmet eller hur mycket 
funktionaliteter man använder. Användare av Fortnox Plustjänster 
och faktura- och reskontraservice betalar ingen fast avgift utan 
endast per hanterad transaktion.

Fortnox kunder är små och medelstora företag, föreningar och or-
ganisationer samt redovisnings- och revisonsbyråer, såväl enmans- 
byråer som internationellt verksamma byråer. 

Fortnox AB startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Verksam-
heten bedrivs dels i moderbolaget, dels i dotterbolaget Nox Finans.

Väsentliga	händelser	under		
räkenskapsåret	
Under året ökade antalet kunder till 89 000 och aktiva användar-
licenser till 156 000. Antalet redovisningskonsulter och revisorer 
som använder Fortnox program kontinuerligt för sina kunders 
räkning ökade till över 8 600. Fortnox befäste därmed sin ställning 
som Sveriges ledande leverantör av internetbaserade administra-
tiva program.

Arbetet med att flytta över Fortnox användare till vår nya tekniska 
plattform, Fortnox 3, fortsatte under året. Vid periodens slut hade 
drygt 60 procent av användarna flyttats över till den nya miljön, 
som idag används för bokföring, fakturering och löner. 

Fortnox 3 erbjuder en mängd fördelar och bättre prestanda. 
Användargränssnittet är enklare tack vare en mer lättförståelig och 
logisk uppbyggnad, vilket gör att det blir mer effektivt att arbeta i 
Fortnox program.  Dessutom erbjuder plattformen ett bättre stöd 
för mobila enheter som surfplattor och smarta telefoner, med en 
helt annan upplevelse än tidigare. 

För Fortnox innebär plattformen att företaget kommer att kunna 
utveckla nya och befintliga program snabbare och mer kostnads-
effektivt än tidigare. Vidare blir det enklare att integrera Fortnox 
program med system från andra leverantörer. 

Plattformsskiftet har ställt ökade krav på support och användar-
stöd. Under året har eftermarknaden förstärkts med 14 tjänster 
samtidigt som nya, enklare rutiner införts för ärendehantering 
online.

Under året intensifierades arbetet med att utveckla den tekniska 
lösningen och bygga upp organisationen för Fortnox nya tjänst 
för faktura- och reskontraservice, samt inkasso. Arbetet bedrivs 
inom dotterbolaget Nox Finans, som initialt ägs till 87,9 procent 
av Fortnox 12,1 procent ägs av MVSC Holding Sweden AB. Nox 
Finans fick under året Datainspektionens godkännande att bedriva 
inkassoverksamhet.

Den nya tjänsten är helt integrerad i Fortnox och i december 
inleddes pilottester i samarbete med ett urval kunder. Under 2015 
kommer tjänsten att bli tillgänglig för alla Fortnox användare. 
Under fjärde kvartalet 2014 genomfördes nyemissioner i Nox Fi-
nans, i vilka Fortnox tecknade 5,2 Mkr, vilket motsvarar företagets 
ägarandel.

Samarbetsavtal tecknades under året med KPMG, vilket innebär 
att tio av Sveriges elva största redovisnings- och revisionsbyråer 
i dag kan erbjuda sina kunder Fortnox program. Ett strategiskt 
samarbetsavtal tecknades med Björn Lundén Information AB kring 
informations- och kunskapstjänster, samt med Riksidrottsförbun-
det, RF, som innebär att Sveriges 18 500 idrottsföreningar och 70 
specialförbund kommer att erbjudas kostnadsfri tillgång till Fortnox 
program för bokföring, fakturering och attest. Fortnox inledde 
även ett samarbete med läromedelsproducenten Gleerups i syfte 
att öka kunskapen i skolan i användandet av internetbaserade 
administrativa program.

Under hösten organiserades för femte gången Fortnox årliga 
roadshow för byråpartners och ekonomiansvariga. Sammantaget 
genomfördes 25 möten på 22 orter med drygt 12 00 deltagare, 
vilket är nytt rekord och en ökning med 20 procent jämfört med 
2013.   Därutöver arrangerade Fortnox flera utbildningsseminarier 
riktade mot ekonomi- och redovisningsansvariga.  

För fjärde året i rad placerade sig Fortnox på listan över Sveriges 
snabbast växande teknikföretag. Utmärkelsen ”Sweden Techno-
logy Fast 50”, delas ut av det oberoende revisions- och konsultfö-
retaget Deloitte i samarbete med Svenska Riskkapitalföreningen.  
Fortnox utsågs - för första gången - även till Gasellföretag av 
tidningen Dagens Industri samt ett av Sverige HIT-företag (Hype, 
Innovation, Tillväxt) av tidningen Computer Sweden. 

ÅRSREDOVISNING
Fortnox Aktiebolag (publ), 556469-6291

Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox Aktiebolag (publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räken-
skapsåret januari-december 2014. Bolaget har sitt säte i Växjö och organisationsnummer 556469-6291.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
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Den 6 oktober 2014 tillträdde Sara Arildsson som ny verkställande 
direktör  efter Jens Collskog.

Förändrade	redovisningsprinciper
Från och med 2014 har en förändring av principen för intäkts-
redovisning skett. Fakturerade licensintäkter periodiseras över 
avtalsperioden. Tidigare har licensintäkterna bokförts i sin helhet vid 
fakturatillfället. Som en följd av förändringen har tidigare redovisade 
licensintäkter för 2013 räknats om för att möjliggöra en jämförelse 
av intäkterna mellan åren. Från och med 2014 har även internt 
upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten aktiverats och inte 
som tidigare enbart externt upparbetade kostnader.

Resultat	och	finansiell	ställning	
Koncernens nettoomsättning uppgick till 95,0 Mkr (76,5), vilket 
motsvarar en ökning med 24,2 procent. Rörelseresultatet uppgick 
till 15,6 Mkr (5,5) och rörelsemarginalen till 16,5 procent (7,2). 
Resultatet före skatt uppgick till 15,8 Mkr (5,8) och efter skatt till 
12,5 Mkr (4,5). Resultatet per aktie blev 0,21 kr (0,08). Resultatet 
och marginalen påverkades av uppstartkostnader i dotterbolaget 
Nox Finans. 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 
till 23 Mkr (17,6)  Koncernens likvida medel uppgick vid periodens 
slut 28,0 Mkr (28,0). De kortfristiga skulderna uppgick till 45,8 Mkr 
(33,9). Ökningen beror främst på en ökning av de förutbetalda 
licensintäkterna. Koncernen har inga långfristiga skulder. Soliditeten 
uppgick till 36 procent (36). I april  2014 utbetalades aktieutdelning 
med 0,12 kr per aktie, totalt 7,0 Mkr. 
Koncernens investeringar för helåret 2014 uppgick till 17,9 Mkr 
(3,5), varav aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 17,0 Mkr 
(2,9). I de aktiverade utvecklingskostnaderna ingår internt upparbe-
tade kostnader för utvecklingsarbeten för koncernen med 9,9 Mkr 
(0).

Forskning	och	utveckling	
Produktutvecklingen bedrivs huvudsakligen inom Fortnox AB.  
Under 2014 har utvecklingsarbetet huvudsakligen bedrivits kring 
Fortnox nya tekniska plattform samt Fortnox nya tjänst för faktura- 
och reskontraservice. 

Medarbetare
Antalet anställda var den 31 december 2014 i moderbolaget 121 
personer (85) och i koncernen 124 personer (85).  Andelen män 
var 50 procent och kvinnor 50 procent. En stor del av nyrekryte-
ringarnas avser kundsupport, men även inom produktutvecklingen, 
marknad, försäljning och administration samt Nox Finans har det 
skett förstärkningar.  

Incitamentsprogram
Vid en extra bolagsstämma den 29 oktober 2014 fattades beslut 
om incitamentsprogram till bolagets företagsledning genom emis-
sion av högst 470 000 teckningsoptioner till emissionskursen 
2,90 kr per teckningsoption och med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie 

i bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om 
teckning av nya aktier under perioden från och med den 31 oktober 
2017 till och med den 31 oktober 2019. 

Teckningskursen för aktie vid utnyttjanden av teckningsoption är 
15,34 kronor, vilket motsvarar 130 procent av bolagets stängnings-
kurs om 11,80 kronor på NGM Nordic MTF den 8 oktober 2014. 

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teck-
ningsoptionerna uppgå till högst 9 400 kronor (förutsatt nuvarande 
kvotvärde och att ingen omräkning skett). Dessa nya aktier utgör, 
vid fullt utnyttjande, cirka 0,8 procent av det totala antalet aktier 
och röster i bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som 
antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala 
antalet aktier respektive röster i bolaget före sådan emission.

Moderbolaget
Sedan Nox Finans bildades i slutet av 2013 är Fortnox AB ett 
moderbolag. Med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovis-
ningslagen 7 kap 3§ har det under kvartal ett till kvartal tre inte upp-
rättats någon koncernredovisning. Resultatutvecklingen har istället 
presenterats i tabeller i kvartalsrapporterna. Från och med Q4 2014 
kommer Fortnox att presentera koncernredovisning i kvartal- och 
årsrapporter.

Moderbolagets omsättning under helåret 2014 uppgick till 95,2 
MkR (76,5). Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (5,5), resultatet 
före skatt till 18,1 Mkr (5,8) och resultatet efter skatt till 14,1 Mkr 
(4,5).

Framtida	utveckling
Tillväxten i antal kunder och aktiva användarlicenser väntas 
fortsätta att utvecklas väl under 2015. Fortfarande använder bara 
en mindre del av Sveriges små och medelstora företag internetba-
serade administrativa program.  Även samarbetet med de större 
redovisnings- och revisonsbyråerna utvecklas vidare.  Fortnox nya 
tjänst för faktura- och reskonstraservice samt inkasso, bedöms ha 
stor tillväxtpotential.

Motivering	till	utdelningsförslag
Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2015 beslutar om vinstdis-
position innebärande att till aktieägarna utdela 0,13 kr per aktie, 
motsvarande 7,6 Mkr för verksamhetsåret 2014. Utdelningen 
motsvarar 54 procent 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 
moderbolagets och koncernens soliditet till 32 procent respektive 
29 procent.

Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 12 mars 2015 och 
utdelning beräknas vara aktieägarna tillhanda 17 mars 2015.
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Flerårsöversikt	koncernen*
 

2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning (tkr) 94 997 76 513 57 958 42 935 28 693

Resultat efter finansiella poster (tkr) 15 827 5 780 7 899 4 443 5 279

Rörelsemarginal (%) 16,5% 7,2% 13,1% 9,9% 11,3%

Avkastning på eget kapital (%) 69,2% 28,6% 30,0% 15,5% 19,0%

Balansomslutning (tkr) 72 546 53 464 45 640 39 065 30 250

Soliditet (%) 36% 36% 80% 81% 84%

Medelantal anställda 100 76 60 41 28

* Jämförelsetalen för åren 2010-2012 har inte räknats om vid byte av redovisningsprincip

Flerårsöversikt	Moderföretaget*
 

2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning (tkr) 95 209 76 513 57 958 42 935 28 693

Resultat efter finansiella poster (tkr) 18 147 5 780 7 899 4 443 5 279

Rörelsemarginal (%) 18,9% 7,2% 13,1% 9,9% 11,3%

Avkastning på eget kapital (%) 76,7% 28,6% 30,0% 15,5% 19,3%

Balansomslutning (tkr) 71 705 53 451 45 640 39 065 30 250

Soliditet (%) 39% 36% 80% 81% 84%

Medelantal anställda 99 76 60 41 28

* Jämförelsetalen för åren 2010-2012 har inte räknats om vid byte av redovisningsprincip

Ägarförhållande
De tio största aktieägarna per 2014-12-31.

Namn Antal aktier Andel av  
kapital/ 

röster
First Kraft AB 11 846 776 20,28%
Donald Sällqvist 2 689 000 4,60%
Peder Klas-Åke Bengtsson 1 821 650 3,12%
Affärsutveckling Christer Nilsson AB, Växjö 1 585 308 2,71%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 548 935 2,65%
Birger Bergström 1 507 006 2,58%
Banque Öhman S.A., Luxembourg 1 420 000 2,43%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 199 981 2,05%
Netfonds ASA, NQI 1 176 047 2,01%
STJ Holding AB 1 090 909 1,87%
Övriga aktieägare 32 531 647 55,69%

Totalt 58 417 259 100,00%

Förslag	till	vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat 12 548 451
Årets resultat 14 080 002

26 628 453

disponeras så att till aktieägare utdelas 
(0,13 kronor per aktie)

7 594 244

i ny räkning överföres 19 034 209
26 628 453
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KONCERNENS	RESULTATRÄKNING

belopp i kronor
 

Not
2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

Nettoomsättning 94 997 301 76 512 752

Aktiverat arbete för egen räkning 9 910 697 0

Övriga rörelseintäkter 23 763 0

104 931 761 76 512 752

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster -10 665 135 -10 934 043

Övriga externa kostnader 1, 2 -22 724 309 -18 380 996

Personalkostnader 3 -54 034 141 -39 835 009

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6, 7, 8 -1 865 872 -1 875 329

-89 289 457 -71 025 377

Rörelseresultat 15 642 304 5 487 375

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 192 761 292 547

Räntekostnader och liknande resultatposter -7 887 0

184 874 292 547

Resultat efter finansiella poster 15 827 178 5 779 922

Skatt på årets resultat 5 -3 557 484 -1 314 838

ÅRETS	RESULTAT 12	269	694 4	465	084

Hänförligt till
     Moderföretagets aktieägare 12 488 741 4 465 084

     Minoritetsintresse -219 047 0



FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING 201440 

KONCERNENS	BALANSRÄKNING

belopp i kronor
 

Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 21 622 843 5 622 991

Goodwill 7 1 000 000 1 600 000

22 622 843 7 222 991

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8 1 403 829 753 260

1 403 829 753 260

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 11 4 994 312 8 551 796

4 994 312 8 551 796

Summa anläggningstillgångar 29 020 984 16 528 047

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 12 940 977 7 882 062

Övriga fordringar 1 649 957 25 873

Förskott till leverantör 0 10 394

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 902 321 1 040 566

15 493 255 8 958 895

Kassa och bank 28 032 059 27 976 642

Summa omsättningstillgångar 43 525 314 36 935 537

SUMMA	TILLGÅNGAR 72	546	298 53	463	584
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KONCERNENS	BALANSRÄKNING

belopp i kronor
 

Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget kapital 12
Aktiekapital (58 417 259 aktier) 1 168 345 1 168 345

Övrigt tillskjutet kapital 48 237 310 47 019 310

Annat eget kapital inklusive årets resultat -23 200 118 -28 678 788

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 26 205 537 19 508 867

Minoritetsintresse 506 953 12 100

26 712 490 19 520 967

Kortfristiga	skulder
Förskott från kunder 1 324 623 814 213

Leverantörsskulder 3 395 619 2 776 256

Övriga skulder 4 900 034 3 869 840

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 36 213 532 26 482 308

45 833 808 33 942 617

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER 72	546	298 53	463	584

POSTER	INOM	LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KONCERNENS	KASSAFLÖDESANALYS

belopp i kronor
 

Not
2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

Den	löpande	verksamheten
Rörelseresultat 15 642 304 5 487 375

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 1 865 872 1 875 329

17 508 176 7 362 704

Erhållen ränta 192 761 292 547

Erlagd ränta -7 887 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 17 693 050 7 655 251

Förändring	av	rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -6 669 560 15 645

Förändring av rörelseskulder 12 026 391 9 901 478

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 049 881 17 572 374

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -947 814 -557 122

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -16 968 479 -2 905 967

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 916 293 -3 463 109

Finansieringsverksamheten
Nyemission 1 931 900 12 100

Utbetald utdelning -7 010 071 -5 841 726

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 078 171 -5 829 626

ÅRETS	KASSAFLÖDE 55	417 8	279	639

Likvida medel vid årets början 27 976 642 19 697 003
Likvida medel vid årets slut 28 032 059 27 976 642
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MODERFÖRETAGETS	RESULTATRÄKNING

belopp i kronor
 

Not
2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

Nettoomsättning 3 95 209 012 76 512 752

Aktiverat arbete för egen räkning 9 770 887 0

Övriga rörelseintäkter 24 049 0

105 003 948 76 512 752

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster -10 613 904 -10 934 043

Övriga externa kostnader 1, 2 -21 281 815 -18 380 996

Personalkostnader 3 -53 274 396 -39 835 009

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6, 7, 8 -1 865 872 -1 875 329

-87 035 987 -71 025 377

Rörelseresultat 17 967 961 5 487 375

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 187 293 292 547

Räntekostnader och liknande resultatposter -7 887 0

179 406 292 547

Resultat efter finansiella poster 18 147 367 5 779 922

Skatt på årets resultat 5 -4 067 365 -1 314 838

ÅRETS	RESULTAT 14	080	002 4	465	084
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MODERFÖRETAGETS	BALANSRÄKNING

belopp i kronor
 

Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 18 329 183 5 622 991

Goodwill 7 1 000 000 1 600 000

19 329 183 7 222 991

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8 1 366 029 753 260

1 366 029 753 260

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 5 324 000 87 900

Uppskjuten skattefordran 11 4 484 431 8 551 796

9 808 431 8 639 696

Summa anläggningstillgångar 30 503 643 16 615 947

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 12 940 977 7 882 062

Fordringar hos koncernföretag 10 172 103 24 752

Övriga fordringar 1 445 346 25 873

Förskott till leverantör 0 10 394

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 849 838 1 015 814

15 408 264 8 958 895

Kassa och bank 25 793 468 27 876 642

Summa omsättningstillgångar 41 201 732 36 835 537

SUMMA	TILLGÅNGAR 71	705	375 53	451	484
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MODERFÖRETAGETS	BALANSRÄKNING

belopp i kronor
 

Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget kapital 12

Bundet eget kapital
Aktiekapital (58 417 259 aktier) 1 168 345 1 168 345

1 168 345 1 168 345

Fritt eget kapital 12

Överkursfond 48 237 310 47 019 310

Balanserat resultat -35 688 859 -33 143 872

Årets resultat 14 080 002 4 465 084

26 628 453 18 340 522

27 796 798 19 508 867

Kortfristiga	skulder
Förskott från kunder 1 324 623 814 213

Leverantörsskulder 2 786 562 2 776 256

Övriga skulder 4 558 513 3 869 840

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 35 238 879 26 482 308

43 908 577 33 942 617

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER 71	705	375 53	451	484

POSTER	INOM	LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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MODERFÖRETAGETS	KASSAFLÖDESANALYS

belopp i kronor
 

Not
2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

Den	löpande	verksamheten
Rörelseresultat 17 967 961 5 487 375

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 6, 7, 8 1 865 872 1 875 329

19 833 833 7 362 704

Erhållen ränta 187 293 292 547

Erlagd ränta -7 887 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 20 013 239 7 655 251

Förändring	av	rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -6 449 369 15 645

Förändring av rörelseskulder 9 965 960 9 901 478

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 529 830 17 572 374

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag -5 236 100 -87 900

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -910 014 -557 122

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -13 674 819 -2 905 987

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 820 933 -3 551 009

Finansieringsverksamheten
Nyemission 1 218 000 0

Utbetald utdelning -7 010 071 -5 841 726

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 792 071 -5 841 726

ÅRETS	KASSAFLÖDE -2	083	174 8	179	639

Likvida medel vid årets början 27 876 642 19 697 003
Likvida medel vid årets slut 25 793 468 27 876 642
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Koncernens	balansräkning Fastställd 
balansräkning 

2013-12-31

Justeringar vid 
ändrad redovis-

ningsprincip 

Omräknad 
balansräkning 

2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 7 222 991 0 7 222 991

Materiella anläggningstillgångar 753 260 0 753 260

Finansiella anläggningstillgångar 2 838 194 5 713 602 8 551 796

Summa anläggningstillgångar 10 814 445 5 713 602 16 528 047

Summa omsättningstillgångar 42 025 216 -5 089 679 36 935 537

Summa tillgångar 52 839 661 623 923 53 463 584

Eget kapital (se även nedan) 39 778 283 -20 257 316 19 520 967

Kortfristiga skulder 13 061 378 20 881 239 33 942 617

Summa eget kapital och skulder 52 839 661 623 923 53 463 584

Fortnox AB (publ) 556469-6291
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings-	och	värderingsprinciper

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

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

Intäktsredovisning
Från och med 2014 har en förändring av principen för intäktsredovisning 
skett. De fakturerade licensintäkterna periodiseras över avtalsperioden 
jämfört med tidigare då licensintäkter har intäktsförts vid fakturering.

I samband med detta har 2013 års redovisade licensintäkter att räknats 
om för att få en rättvisande jämförelse av intäkterna mellan åren. Effekten 
av denna förändrade redovisningsprincip har redovisats under Eget kapital.
 
Utförda tjänsteuppdrag vinstavräknas enligt löpande räkning i den takt ar-
betet utförs. Pågående ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen 
upp till det bedömda faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i 
posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.    
  
 

Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten	
Balanserade utvecklingsarbeten utgörs av externt inköpta utvecklingsarbe-
ten och internt upparbetade utvecklingskostnader. 

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

Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp 
och görs enligt de skattregler och skattesatser som är beslutade eller som 
är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas För poster som 
redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande 
skatteeffekter i resultaträkningen. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla vä-
sentliga 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   
   

Förstagångstillämpning	av	BFNAR	2012:1	(K3)
Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Denna förändring har inte haft någon väsent-
lig betydelse för bolagets redovisade siffror och tilläggsupplysningar varför 
någon omräkning av tidigare år inte gjorts.

Korrigeringar	av	jämförelseårets	resultat-	och	balansräkningar	samt	ingångsbalansräkning
De korrigeringar som gjorts har skett pga förändrad redovisningprincip avseende intäktsredovisning. 

Koncernens	resultaträkning Enligt fastställd 
resultaträkning 

2013

Justeringar vid 
ändrad redovis-

ningsprincip 

Omräknad 
resultaträkning 

2013

Nettoomsättning 82 590 530 -6 077 778 76 512 752

Summa intäkter 82 590 530 -6 077 778 76 512 752

Köpta tjänster -10 934 043 0 -10 934 043

Övriga externa kostnader -18 380 996 0 -18 380 996

Personalkostnader -39 835 009 0 -39 835 009

Avskrivningar -1 875 329 0 -1 875 329

Rörelseresultat 11 565 153 -6 077 778 5 487 375

Finansiella intäkter 292 547 0 292 547

Resultat efter finansiella poster 11 857 700 -6 077 778 5 779 922

Skatt på årets resultat -2 651 949 1 337 111 -1 314 838

Årets resultat 9 205 751 -4 740 667 4 465 084
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Moderföretagets	resultaträkning Enligt fastställd 
resultaträkning 

2013

Justeringar vid 
ändrad redovis-

ningsprincip 

Omräknad 
resultaträkning 

2013

Nettoomsättning 82 590 530 -6 077 778 76 512 752

Summa intäkter 82 590 530 -6 077 778 76 512 752

Köpta tjänster -10 934 043 0 -10 934 043

Övriga externa kostnader -18 380 996 0 -18 380 996

Personalkostnader -39 835 009 0 -39 835 009

Avskrivningar -1 875 329 0 -1 875 329

Rörelseresultat 11 565 153 -6 077 778 5 487 375

Finansiella intäkter 292 547 292 547

Resultat efter finansiella poster 11 857 700 -6 077 778 5 779 922

Skatt på årets resultat -2 651 949 1 337 111 -1 314 838

Årets resultat 9 205 751 -4 740 667 4 465 084

Koncern Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Annat eget kapital 
inkl årets resultat

Totalt

Utgående eget kapital 2012-12-31 enligt fastställd 
balansräkning 

1 168 345 47 019 310 -11 785 498 36 402 157

Årets korrigeringar vid ändrad redovisningsprincip

Licensintäkter 0 0 -19 893 140 -19 893 140

Skatteeffekt vid byte av princip 0 0 4 376 491 4 376 491

Korrigerat utgående eget kapital 2012-12-31 1 168 345 47 019 310 -27 302 147 20 885 508

Moderbolaget Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Utgående eget kapital 2012-12-31 enligt 
fastställd balansräkning 

1 168 345 47 019 310 -16 462 061 4 676 563 36 402 157

Årets korrigeringar vid ändrad redovisningsprincip

Licensintäkter 0 0 -19 893 140 0 -19 893 140

Skatteeffekt vid byte av princip 0 0 4 376 491 0 4 376 491

Korrigerat utgående eget kapital 2012-12-31 1 168 345 47 019 310 -31 978 710 4 676 563 20 885 508

Moderföretagets	balansräkning Fastställd 
balansräkning 

2013-12-31

Justeringar vid 
ändrad redovis-

ningsprincip 

Omräknad 
balansräkning 

2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 7 222 991 0 7 222 991

Materiella anläggningstillgångar 753 260 0 753 260

Finansiella anläggningstillgångar 2 926 094 5 713 602 8 639 696

Summa anläggningstillgångar 10 902 345 5 713 602 16 615 947

Summa omsättningstillgångar 41 925 216 -5 089 679 36 835 537

Summa tillgångar 52 827 561 623 923 53 451 484

Eget kapital (se även sida 49) 39 766 183 -20 257 316 19 508 867

Kortfristiga skulder 13 061 378 20 881 239 33 942 617

Summa eget kapital och skulder 52 827 561 623 923 53 451 484

Specifikation	av	korrigeringar	som	redovisas	direkt	mot	eget	kapital
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Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 år

Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag 
avses de företag i vilka moderföretaget, 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 moderföretaget. 
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Fortnox  AB (org.nr. 556469-6291) med säte i Växjö.  
     

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
 Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förvän-
tade nyttjandeperioden.      
  
Följande avskrivningstider tillämpas:          

Internt	upparbetade	immateriella	anläggningstillgångar
Moderföretaget och koncernen tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär 
att utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
    

Fordringar,	skulder	och	avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Lång-
fristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas 
till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.   
   
      
      
      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
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NOTER

Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB

Revisionsuppdraget 110 000 78 850 110 000 78 850

110 000 78 850 110 000 78 850

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 95 750 53 824 75 750 53 824

Övriga tjänster 52 980 56 476 42 880 56 476

148 730 110 300 118 630 110 300

Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella 
leasingavtal

238 364 190 041 214 468 190 041

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

     Ska betalas inom 1 år 363 303 190 200 293 186 190 200

     Ska betalas inom 1-5 år 368 367 364 550 251 445 364 550

     Ska betalas senare än 5 år 0 0 0 0

731 670 554 750 544 631 554 750

NOT	1 Arvode	till	revisorer

NOT	2 Leasingavgifter	avseende	operationell	leasing
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Medelantalet anställda 2014 2013

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderföretaget 99 50% 76 50%

Dotterföretag 1 100% 0 0%

Koncernen totalt 100 50% 76 50%

Löner och andra ersättningar Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Styrelse, VD och vVD 3 800 449 2 721 060 3 711 649 2 721 060

Övriga anställda 34 750 398 26 057 360 34 165 551 26 057 360

38 550 847 28 778 420 37 877 200 28 778 420

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse, VD och vVD 866 570 572 925 866 570 572 925

Pensionskostnader övriga anställda 2 433 962 1 606 314 2 371 355 1 606 314

Övriga sociala kostnader 11 025 819 8 398 921 10 852 946 8 398 921

14 326 351 10 578 160 14 090 871 10 578 160

NOT	3 Anställda	och	personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och ledning i moderbolaget

2014
Grundlön/ 

Arvoden
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensionskost-

nader Övriga  
ersättningar

Totalt

Leif Johansson, styrelsens ordförande* 355 200 0 0 0 0 355 200

Donald Sällqvist, ledamot 177 600 0 0 0 0 177 600

Olof Hallrup, ledamot 177 600 0 0 0 0 177 600

Erik Fjellborg, ledamot 177 600 0 0 0 0 177 600

Arne Karlsson, ledamot 177 600 0 0 0 0 177 600

Christer Nilsson, ledamot 177 600 0 0 0 0 177 600

Sara Arildsson, VD 371 123 0 0 158 688 0 529 811

Jens Collskog fd. VD 1 074 060 29 484 0 411 241 0 1 514 785

Karin Korpe Vice VD 976 629 17 153 0 296 729 0 1 290 511

3 665 012 46 637 0 866 658 0 4 578 307

* Fakturerat från eget bolag

2013
Grundlön/ 

Arvoden
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensionskost-

nader Övriga  
ersättningar

Totalt

Christer Nilsson, styrelsens ordförande 178 000 0 0 0 0 178 000

Donald Sällqvist, ledamot 89 000 0 0 0 0 89 000

Olof Hallrup, ledamot 89 000 0 0 0 0 89 000

Erik Fjellborg, ledamot 89 000 0 0 0 0 89 000

Arne Karlsson, ledamot 89 000 0 0 0 0 89 000

Leif Johansson, ledamot 89 000 0 0 0 0 89 000

Jens Collskog VD 897 561 284 913 0 359 096 0 1 541 570

Karin Korpe Vice VD 762 172 153 414 0 213 829 0 1 129 415

2 282 733 438 327 0 572 925 0 3 293 985
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Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Skatt på årets resultat 3 557 484 1 314 838 4 067 365 1 314 838

Redovisad skatt 3 557 484 1 314 838 4 067 365 1 314 838

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 15 827 178 5 779 922 18 147 367 5 779 922

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

3 481 979 1 271 583 3 992 421 1 271 583

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader 75 713 43 255 75 121 43 255

     Ej skattepliktiga intäkter -208 0 -177 0

Redovisad skatt 3 557 484 1 314 838 4 067 365 1 314 838

Årets skattekostnad i % 22,5% 22,7% 22,4% 22,7%

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2014 22 % (22 % för år 2013).

NOT	5 Skatt	på	årets	resultat

Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 11 352 167 8 446 180 11 352 167 8 446 180

Årets anskaffningar 16 968 479 2 905 987 13 674 819 2 905 987

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 320 646 11 352 167 25 026 986 11 352 167

Ingående avskrivningar -5 729 176 -4 664 914 -5 729 176 -4 664 914

Årets avskrivningar -968 627 -1 064 262 -968 627 -1 064 262

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 697 803 -5 729 176 -6 697 803 -5 729 176

Utgående balans 2014-12-31 21 622 843 5 622 991 18 329 183 5 622 991

NOT	6 Balanserade	utgifter	för	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	och	liknande	arbeten

Moderföretaget

2014 2013

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 0% 0%

NOT	4 Inköp	och	försäljning	mellan	koncernföretag

Incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma den 29 oktober 2014 fattades beslut om incitamentsprogram till bolagets företagsledning genom emission av högst 470 000 teck-
ningsoptioner till emissionskursen 2,90 kr per teckningsoption och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  Varje teckningsoption ger rätt att teckna en 
ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 31 oktober 2017 till och med 
den 31 oktober 2019. Teckningskursen för aktie vid utnyttjanden av teckningsoption är 15,34 kronor, vilket motsvarar 130 procent av bolagets stängningskurs om 
11,80 kronor på NGM Nordic MTF den 8 oktober 2014. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst    9 400 
kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).

Könsfördelning bland ledande befattningshavare Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 30% 20% 0% 0%

Andel män i styrelsen 70% 80% 100% 100%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 67% 50% 100% 50%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 33% 50% 0% 50%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
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Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Ingående avskrivningar -1 400 000 -800 000 -1 400 000 -800 000

Årets avskrivningar -600 000 -600 000 -600 000 -600 000

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 000 000 -1 400 000 -2 000 000 -1 400 000

Utgående balans 2014-12-31 1 000 000 1 600 000 1 000 000 1 600 000

Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 990 133 1 433 133 1 990 133 1 433 133

Årets anskaffningar 947 936 557 122 910 136 557 122

Försäljningar/utrangeringar -112 886 0 -112 886 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 825 183 1 990 255 2 787 383 1 990 255

Ingående avskrivningar -1 236 995 -1 025 928 -1 236 995 -1 025 928

Försäljningar/utrangeringar 112 886 0 112 886 0

Årets avskrivningar -297 245 -211 067 -297 245 -211 067

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 421 354 -1 236 995 -1 421 354 -1 236 995

Utgående balans 2014-12-31 1 403 829 753 260 1 366 029 753 260

Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Nox Finans AB 87,9% 87,9% 1 054 800 5 274 000

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

5 324 000

* Nybildat bolag i december 2014. Bolaget är vilande

Org.nr. Säte

Nox Finans AB  556949-9824 Växjö

Fortnox Service AB 556995-3622 Växjö

NOT	7 Goodwill

NOT	8 Inventarier

NOT	9 Specifikation	av	andelar	i		koncernföretag
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Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående saldo 8 551 796 5 490 143 8 551 796 5 490 143

Skatt på årets resultat -3 557 484 -1 314 838 -4 067 365 -1 314 838

Skatteeffekt på förändrar redovisningsprincip IB 130101 0 4 376 491 0 4 376 491

Utgående balans 2014-12-31 4 994 312 8 551 796 4 484 431 8 551 796

Se även not 5 Skatt på årets resultat.

NOT	11 Uppskjuten	skattefordran

Koncernen
Aktiekapital Övrigt tillskjutet 

kapital
Annat eget kapital. 
inkl. årets resultat

Minoritetsintresse Totalt

Ingående balans 2013-01-01 1 168 345 47 019 310 -27 302 147 0 20 885 508

Lämnad utdelning 0 0 -5 841 725 0 -5 841 725

Investering i dotterbolag 0 0 0 12 100 12 100

Årets resultat 0 0 4 465 084 0 4 465 084

Utgående balans 2013-12-31 1 168 345 47 019 310 -28 678 788 12 100 19 520 967

Nyemission 0 1 218 000 0 0 1 218 000

Lämnad utdelning 0 0 -7 010 071 0 -7 010 071

Investering i dotterbolag 0 0 0 713 900 713 900

Årets resultat 0 0 12 488 741 -219 047 12 269 694

Utgående balans 2014-12-31 1 168 345 48 237 310 -23 200 118 506 953 26 712 490

Moderföretaget
Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Ingående balans 2013-01-01 1 168 345 47 019 310 -31 978 710 4 676 563 20 885 508

Överföring resultat föregående år 0 0 4 676 563 -4 676 563 0

Lämnad utdelning 0 0 -5 841 725 0 -5 841 725

Årets resultat 0 0 0 4 465 084 4 465 084

Utgående balans 2013-12-31 1 168 345 47 019 310 -33 143 872 4 465 084 19 508 867

Överföring resultat föregående år 0 0 4 465 084 -4 465 084 0

Nyemission 0 1 218 000 0 0 1 218 000

Lämnad utdelning 0 0 -7 010 071 0 -7 010 071

Årets resultat 0 0 0 14 080 002 14 080 002

Utgående balans 2014-12-31 1 168 345 48 237 310 -35 688 859 14 080 002 27 796 798

NOT	12 Förändring	av	eget	kapital

Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 24 752 0

Tillkommande fordringar 172 103 24 752

Amorteringar, avgående fordringar -24 752 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 172 103 24 752

Utgående balans 2014-12-31 172 103 24 752

NOT	10 Fordringar	hos	koncernföretag
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Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner 963 420 562 330 963 420 562 330

Upplupna semesterlöner 1 852 753 1 737 778 1 790 607 1 737 778

Upplupna sociala avgifter 808 574 601 623 789 048 601 623

Övriga upplupna kostnader 4 987 369 2 699 338 4 094 388 2 699 338

Förutbetalda licensintäkter 27 601 416 20 881 239 27 601 416 20 881 239

Utgående balans 2014-12-31 36 213 532 26 482 308 35 238 879 26 482 308

NOT	13 Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter

Växjö den 17 februari 2015

Leif Johansson  Sara Arildsson 
Ordförande   Verkställande direktör

 

Arne Karlsson  Christer Nilsson

Erik Fjellborg  Olof Hallrup

Donald Sällqvist  

REVISORSPÅTECKNING

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 februari 2015.
 

Victoria Rodin  Åke Andersson
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Fortnox Aktiebolag (publ), för år räkenskapsåret 
2014-01-01--2014-12-31. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 36-55

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen 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 yr-
kesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, 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 och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktören 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av Fortnox Aktiebolag (publ) finansiella 
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Fortnox Aktiebolag 
(publ), AB för 2014-01-01 - 2014-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst har vi granskat styrelsens 
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma]  om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har 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 17 februari 2015 

Åke Andersson  Victoria Rodin
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

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

Facebook: www.facebook.com/Fortnoxab
Twitter: twitter.com/fortnoxab
Youtube: www.youtube.com/user/FortnoxAB
Forum: forum.fortnox.se

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

Ernst & Young AB
Box 512, 351 06 Växjö
Telefon: 0470-75 58 00
Telefax: 0470-75 58 49

Auktoriserade revisorer:


