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VD har ordet

Fortnox ligger i framkanten av en ny teknikvåg, internetbaserade program.  

Ibland kallas den här tekniken Software as a Service – SaaS, och förutspås att 

näst intill explodera i användning de närmaste åren. 

Det som kännetecknar tekniken är att Fortnox tillhandahåller programmen på 

egna servrar och kunderna kopplar upp sig mot dessa när kunden behöver an-

vända ett program. Fördelarna är bland annat att kunden kan nå sina program 

från vilken internetuppkopplad dator som helst. Kunden slipper installation, 

uppgraderingar och säkerhetskopieringar. Flera användare kan använda samma 

program även om man är geografiskt spridda.

Samtidigt som konceptet ger stor lönsamhet är tröskeln för att komma in i 

 affärsmodellen hög. Fortnox har under några år lagt ner mycket mer än 10 

miljoner kronor på utveckling. Nu har Fortnox ett knippe mycket bra produkter 

som nu ska svara för att vi ska kunna skörda framgångar. 

För att fortsätta att exploatera den svenska marknaden och börja ta del av mark-

naden inom EU har Fortnox aviserat en nyemission under våren 2008. Anpass-

ning till andra länders regelverk är relativt billig jämfört med utvecklingsarbetet 

hittills och underlättas avsevärt av att vi redan nu har alla program försedda 

med inte mindre än elva menyspråk.

Vi har under det gångna året fått en stor mängd 

nya kunder och knutit mängder av kontakter 

med såväl stora som små revisions- och redovis-

ningsbyråer. Den satsningen  kommer att intensi-

fieras under 2008.

Jan Älmeby, VD
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Samtliga bolag som är registrerade i Sverige har krav på bok-

föring. Marknaden för bokförings- och faktureringsprogram 

bedöms totalt uppgå till cirka 900 miljoner kronor per år. I belop-

pet inräknas försäljning av såväl konventionella som internet-

baserade program och serviceavtal. Den målgrupp som Fortnox 

vänder sig till är mindre och medelstora företag som inte ställer 

krav på specialanpassningar av de administrativa programvaror-

na. Totalt sett handlar det om cirka 600 000 företag, motsvarande 

cirka 70 procent av alla företag i Sverige. Eftersom de internet-

baserade programmen för bokföring, fakturering etc. ännu utgör 

en mycket liten del av totalmarknaden finns det i dagsläget ingen 

riktigt bra prognos för hur stor internetmarknaden kan komma 

att bli på kortare eller lite längre sikt. Undersökningar som gjorts 

av bland andra Gartner, visar en mycket stark tillväxt och att den 

totala marknaden för samtliga typer av internetbaserade pro-

gram kan vara värd mer än 10 miljarder dollar år 2010.

Antalet användare av Fortnox program ökar också snabbt, vilket 

speglar den allmänna utbredningen av internet till alltmer affärs-

kritiska sammanhang. Bidragande till denna utveckling är den 

ökade bandbredden och inte minst viktigt, den ökade säkerhet 

som idag byggts upp för hantering av betalningar och överföring 

av kritisk information via nätet.

Affärsmodell
Fortnox samtliga program finns på servrar inom landet. Kun-

derna abonnerar på programmen genom en låg månadskostnad. 

Support ingår i priset. Fortnox gör också daglig säkerhetskopie-

ring och tillser att kunden automatiskt får de uppgraderingar 

som görs med programmen med jämna mellanrum. Abonne-

mangsmodellen innebär en långvarig relation mellan kunden 

och Fortnox där båda parter är vinnare. Kunden får en stor 

trygghet och vet sina IT-kostnader med stor säkerhet. Fortnox får 

en regelbunden och förutsägbar intäkt med förutsägbara kostna-

der. Att få en ny kund innebär en stor initial kostnad för Fortnox 

relativt den månadsersättning som kunden betalar, men därefter 

ger kunden ett högt löpande bidrag. Fortnox håller kvalificerad 

programvara till lågt pris men får en mycket hög lönsamhet 

per såld licens när kundvolymerna nått den nivå som krävs för 

break-even.

BrAnschen
Leverantörer av dataprogram för företagsadministration är 

ständigt föremål för en snabb teknisk utveckling. Steget att gå 

från DOS-anpassade program till Windows var stort för 15 år 

sedan. Ett lika stort steg ser vi nu i och med övergången till inter-

netbaserade program. Fortnox ligger idag i  framkanten av den 

nya SaaS-tekniken – ”Software as a Service” och har som mål att 

behålla sin tätposition. En stor fördel för kunderna är att uppgra-

En unik affärsmodell

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland 

annat bokföring, fakturering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora 

företag. I Sverige finns drygt 920 000 registrerade företag (SCB:s företagsregister). 

Av dessa företag är cirka 57 procent registrerade som enskild firma och cirka 28 

procent som aktiebolag. 
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deringar och teknikutveckling uppdateras av Fortnox, vanligtvis 

utanför kontorstid, för samtliga användare. Detta är möjligt då 

programmen finns på Fortnox servrar. Enkelt och smidigt för 

kunden och det ger Fortnox ytterligare en stor konkurrensfördel 

gentemot uppgraderingar som skickas per post och måste göras 

av kunden själv.

mArknAdsstrAtegi
Fortnox försäljning sker i stort sett på tre sätt:

•  Direktförsäljning till slutkund som lägger order per telefon eller 

via Fortnox hemsida. Ungefär hälften av de nya kunderna får 

företaget genom rekommendation av gamla kunder

•  Revisions- och redovisningsbyråer är viktiga samarbetspartners 

som sköter redovisningen åt sina klienter med Fortnox pro-

gram. För närvarande finns cirka 200 byråer med sammanlagt 

cirka 700 konsulter som använder Fortnox program. Samarbetet 

med dessa genererar merförsäljning till mindre och medelstora 

företag 

•  Individuell försäljning gentemot större kunder. I många fall kan 

demonstrationer ske on-line med kunden. 

Antalet nya användarlicenser stiger snabbt och ökar för varje 

månad. Kostnaden för att skaffa en ny kund är stor genom de 

kostnader som finns för främst marknadsföring, men kunden 

ger sedan ett stort bidrag. Företagsidén bygger alltså på stora 

volymer.

frAmtidsvision
Redan från starten har Fortnox programutbud utvecklats för att 

kunna levereras till andra länder än Sverige. Internet är globalt 

och allt fler program kommer att användas oberoende av geo-

grafiska gränser. I framtiden kommer internetbaserade program, 

eller SaaS – ”Software as a Service” som är ett vanligt uttryck, att 

dominera över den traditionella typen av program som är lokalt 

installerade i en dator. En del av denna anpassning till andra 

marknader finns redan, genom att alla program kan arbeta med 

inte mindre än elva olika menyspråk. Regelverken för bokföring 

och fakturering skiljer sig mellan olika länder och dessa program 

måste då givetvis anpassas för varje marknad, men det arbetet är 

begränsat till en rimlig nivå genom att önskemålen har funnits 

med redan från början.

Produktion av programpaket och distribution av sådana är 

inte aktuell med internetbaserade program, vilket förenklar 

och förbilligar vår utlandssatsning. Den insats som behövs på 

andra marknader är i stort sett koncentrerad till försäljning och 

support. Av förtroendeskäl är det dock viktigt att Fortnox finns 

representerat på plats.

ProduktBeskrivning
Fortnox har ett brett produkturval som är anpassat för mindre 

företag. Produkterna arbetar i samma databas och är alltså 

fullständigt integrerade. Detta medför betydande fördelar som 
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exempelvis att kunddata är åtkomliga från flera program och inte 

behöver uppdateras på mer än ett ställe. Andra fördelar är att 

kunden lätt kommer in i en ny produkt från Fortnox genom att 

utseendet på skärmbilder är likartat. Internettekniken innebär 

att kunden kan komma åt sina program från vilken PC- eller 

Mac-dator som helst i hela världen som är internetansluten. Flera 

användare kan samtidigt arbeta i samma program även om de 

fysiskt är på olika platser. Varje användare kan dessutom välja att 

arbeta på olika språk – för närvarande finns elva språk inlagda i 

programmen.

ProgrAmutBudet
Det sker en kontinuerlig produktion av nya program som kom-

pletterar det sedan tidigare breda produktsortimentet. Mindre 

företag vill ha en enkel administration. Man har ofta inte råd att 

ha en person som enbart är ekonomiansvarig utan den tjänsten 

sköts ofta av någon annan på deltid.

Fortnox sortiment
Bokföring � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �69:-/månad

Fakturering � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �69:-/månad

Order � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �39:-/månad

CRM Säljstöd� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �69:-/månad

Tidredovisning � � � � � � � � � � � � � � �69:-/månad

Webbshop � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �69:-/månad

Arkivplats� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �39:-/månad

Det kan betyda att man är beroende av att ha en komplett 

programuppsättning som är enkel att använda och underhålla. 

Fortnox internetbaserade program underlättar arbetet avsevärt 

för ett företag genom att programmen är fullständigt integrerade 

med varandra och att åtkomst finns var man än är där man har 

tillgång till internet. Man kan alltså sköta administrationen både 

från sin dator på arbetet och från sin dator i hemmet. Det under-

lättar för den som av olika anledningar inte kan eller vill sköta 

administrationen på sin arbetsplats.
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Årsredovisning och Koncernredovisning

Förvaltningsberättelse

Fortnox AB (publ), 556469-6291

Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox AB (publ) får härmed 
avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, där ej annat anges.

verksAmhet
Fortnox startade sin nuvarande verksamhet 2003. Fortnox är nu Sveri-
ges ledande leverantör av internetbaserade administrativa program-
varor. Detta sätt att tillhandahålla tjänster via internet ”Software as a 
Service” (SaaS) förväntas få en mycket starkt ökande efterfrågan under 
de närmaste åren.

Fortnox affärsidé är att erbjuda marknaden administrativa pro-
gram som bokföring, fakturering, CrM-Säljstöd, tidredovisning och 
webbshop som nås via internet. Kunderna har tillgång till sina program 
med lagrade data från en internetuppkopplad dator, var de än befinner 
sig och under hela dygnet. För detta betalar de endast en låg månads-
avgift. 

Kunderna är små och medelstora företag, statliga företag och orga-
nisationer samt redovisnings- och revisionsbyråer, alltifrån enmansby-
råer till stora internationellt verkande organisationer. Initialkostnaden 
för en ny kund är hög men systemet med kvartals- eller årsavgifter ger 
återkommande och ständigt ackumulerande bidrag. 

Fortnox AB är moderbolag i koncernen. Koncernen består utöver 
moderbolaget av dotterföretagen Fortnox Sp. z o.o. som är ett nybildat 
helägt dotteföretag med säte i Polen, Four Divided by Six AB där 51 % 
förvärvades under året och det vilande helägda Scandinavian PC Sys-
tems Ltd med säte i Storbritannien.

Under 2007 har verksamheten koncentrerats mot utveckling av nya 
moduler och program samt mot att bygga en stabil kundbas, åtgärder 
som skall ligga till grund för en fortsatt expansion i Sverige och Europa. 
Under 2008 fortsätter Fortnox dessa satsningar. 

Fortnox har idag inte erforderligt rörelsekapital för att driva på-
gående verksamhet i samma omfattning under 12 månader framåt. 
Styrelsen beslutade därför den 22 februari 2008, med stöd av bemyn-
digandet från årsstämman den 2 februari 2007, om en nyemission om 
ca 9 miljoner kronor. Emissionen pågår under perioden 7 mars – 2 april 
2008. För att verksamheten ska kunna fortsätta i samma expansiva 
takt är Fortnox beroende av att emissionen blir fulltecknad. I det fall 
emissionen ej blir fulltecknad och kapital ej tillförs Fortnox på annat 
sätt, nödgas Fortnox anpassa utvecklings- och marknadsinsatserna i 
förhållande till faktiskt tillgängligt kapital. Bland annat senareläggs då 
planerade utlandsetableringar. I en sådan situation kan därutöver en 
viss osäkerhet om värdet av den uppskjutna skattefordran uppstå.  

väsentligA händelser under året
Under våren 2007 genomfördes en större nyemission och breddning 
av ägandet som ett led i Fortnox listning på nGM nordic MtF. Denna 
emission övertecknades kraftigt. Emissionslikviden har i huvudsak 
använts för att marknadsföra och vidareutveckla Fortnox produkter. 
nedan listas ett urval av större investeringar och nya stora kundordrar 
under 2007.

•  Ett dotterföretag har bildats i Polen, Fortnox Sp. z o.o.
•  Investerat cirka 500 000 kronor i samarbetspartnern Ralip AB
•   Bildat dotterföretaget Four Divided by Six AB som ska utveckla pro-

gram/moduler på uppdrag av Fortnox AB
•  Lanserat CRM Säljstöd i Polen
•   Fler än 700 byråpartners i kundstocken – från stora som BDO och 

Horwath till små en- och fåmansbyråer
•   Fortsatt förtroende från Växjö Universitet som använder Fortnox 

Bokföring i sin ekonomiutbildning
•   Electrolux Laundry Systems har valt Fortnox CRM Säljstöd som verk-

tyg för att erbjuda säljorganisationerna i Sverige, norge, Danmark och 
Finland tillgång till dagsaktuell kundinformation

•   Lansering i december av Fortnox Tidredovisning, som utvecklats av 
dotterföretaget Four Divided by Six AB

•   Lansering av Fortnox Webbshop, som utvecklats av dotterföretaget 
Four Divided by Six AB, leveransstart skedde i mars 2008

•   Fortnox fick i december en genombrottsorder på den finska markna-
den genom att Folkhälsans Förbund har valt Fortnox som leverantör 
av bokföringsprogram till sina drygt 100 landskaps- och lokalfören-
ingar i Svenskfinland.

Under 2007 har Fortnox expanderat från 9 till 16 anställda. Utöver 
denna personal finns fem anställda i dotterföretaget Four Divided by 
Six AB samt tre i det polska dotterföretaget Fortnox Sp. z o.o..

väsentligA händelser efter  
räkenskAPsårets utgång
•   Styrelsen beslutade den 22 februari 2008, med stöd av bemyndigan-

det från årsstämman den 2 februari 2007, om en nyemission om ca 
9 miljoner kronor. Emissionen pågår under perioden 7 mars – 2 april 
2008

•   Avtal har tecknats med Horwath Sverige, som ingår i en av världens 
största revisionsorganisationer, om att använda Fortnox internetbase-
rade program för sina kunders administration

•   Ytterligare en order från en stor kund i Finland erhölls i februari. Kultur-
huset AB i Helsingfors har valt att rekommendera sina 400 kunder och 
medlemsföreningar Fortnox Bokföring som redovisningsprogram .

förväntAd frAmtidA utveckling
De under 2007 genomförda utvecklings- och marknadsföringsinsat-
serna förväntas ge ett fortsatt positivt tillflöde av nya kunder. Dessutom 
planeras verksamheter i ett antal Europeiska länder.
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flerårsöversikt koncernen
kkr 2007 2006 2005 2004 2003

nettoomsättning 3 666 2 049 807 977 0
resultat efter finansnetto -9 472 -4 696 -3 622 -2 644 -1 017
Balansomslutning 14 589 7 899 1 203 1 123 3 253
Soliditet (%) 82 67 0 0 49
Medelantalet anställda 14 7 4 2 1

flerårsöversikt moderBolAget
kkr 2007 2006 2005 2004 2003

nettoomsättning 3 551 2 049 807 977 0
resultat efter finansnetto -10 455 -4 696 -3 622 -2 644 -1 017
Balansomslutning 13 569 7 911 1 203 1 123 3 253
Soliditet (%) 83 67 0 0 49
Medelantalet anställda 12 6 4 2 1

forskning och utveckling
Forskning och utveckling sker i moderbolaget samt i dotterföretaget 
Four Divided by Six AB. Under 2007 har fokus legat på utveckling och 
förbättring av befintlig programvara samt nyutveckling av såväl kom-
pletterande moduler i befintlig programvara som helt nya produkter 
såsom Tidredovisning och Webbshop. Inriktningen under 2008 kom-
mer att vara densamma som under 2007.

ägArförhållAnde
  Andel i % 
  av kapital/ 
Ägare Innehav röster
  
Jan Älmeby, Växjö   6 780 154   19,89 %
AKTIESPRIDNING I SVERIGE AB, Stockholm   1 182 830   3,47 %
MAxAtor HoLDInG AB, Höllviken  1 000 000  2,93 %
Brita Werner, Malmö   770 000   2,26 %
Jens Collskog, Växjö  740 000   2,17 %
WE ENABLE BUSINESS IN SWEDEN AB, Sthlm   620 000   1,82 %
ALHANSA FASTIGHETER AB, Växjö   590 000   1,73 %
Göran Westman, Växjö  530 120   1,56 %
Gunborg Andersson, tyresö 500 000  1,47 %
Birger Bergström, Växjö   500 000   1,47 %
Leif Öberg, Stockholm  500 000  1,47 %
Övriga aktieägare  20 370 496  59,76 %
Totalt 34 083 600 100 %

förslAg till BehAndling Av BAlAnserAt resultAt

Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet:

balanserat resultat 18 139 557
årets förlust -7 534 096

 10 605 461
behandlas så att
i ny räkning överföres 10 605 461

koncernen
Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkning uppgår till 
11 284 535 kr, varav årets resultat uppgår till -6 831 314 kr. 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår 
av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser 
med tilläggsupplysningar.
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Koncernens
Resultaträkning

  2007-01-01 2006-01-01 
belopp i kronor Not 2007-12-31 2006-12-31

nettoomsättning   3 666 355 2 048 656
Aktiverat arbete för egen räkning  2 213 152 0

   5 879 507 2 048 656
Rörelsens kostnader   
Köpta tjänster   -1 298 641 -793 646
Övriga externa kostnader 1 -6 573 033 -2 399 356
Personalkostnader 2 -7 202 755 -3 134 896
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 -319 085 -179 709
Övriga rörelsekostnader  -7 892 0

   -15 401 406 -6 507 607

Rörelseresultat  -9 521 899 -4 458 951

Resultat från finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   87 827 545
räntekostnader och liknande resultatposter   -37 825 -237 673

Resultat efter finansiella poster  -9 471 897 -4 696 079

Skatt på årets resultat 5 2 614 659 3 336 905
Minoritetsintresse  44 412 0
resultat för dotterföretag för perioden innan förvärvet  -18 488 0
 
Årets resultat  -6 831 314 -1 359 174
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belopp i kronor Not 2007-12-31 2006-12-31

tillgångAr   

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 2 256 542 220 720 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7 452 896 194 000 

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10, 11 495 000 0
Uppskjuten skattefordran 12 7 215 903 3 805 103
Andra långfristiga fordringar  21 328 0

  7 732 231 3 805 103

Summa anläggningstillgångar  10 441 669 4 219 823

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  848 392 454 393
Övriga fordringar  490 212 403 753
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  71 530 39 053

   1 410 134 897 199
Kassa och bank  2 737 390 2 781 555

Summa omsättningstillgångar  4 147 524 3 678 754

Summa tillgångar  14 589 193 7 898 577

Koncernens
Balansräkning
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belopp i kronor Not 2007-12-31 2006-12-31

eget kAPitAl och skulder   

Eget kapital 13
Bundet eget kapital
Aktiekapital  681 672 260 836
Pågående nyemission  0 20 000

  681 672 280 836
Fritt eget kapital   
Överkursfond  24 321 945 8 004 721
Pågående nyemission  0 3 165 280
Balanserat resultat  -6 206 096 -4 835 324
Årets resultat  -6 831 314 -1 359 174

   11 284 535 4 975 503

Summa eget kapital  11 966 207 5 256 339

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 14 0 209 696
Förskott från kunder  14 924 5 806
Leverantörsskulder  960 018 891 444
Övriga skulder  364 191 526 832
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 239 441 1 008 460

   2 578 574 2 642 238

Summa eget kapital och skulder  14 589 193 7 898 577

Ställda säkerheter 16 1 450 000 1 250 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Koncernens
Balansräkning
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Koncernens
Kassaflödesanalys

  2007-01-01 2006-01-01 
belopp i kronor Not 2007-12-31 2006-12-31

Den löpande verksamheten 
resultat efter finansiella poster  -9 471 897 -4 696 079
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 17 -1 023 551 179 709
Betald skatt  -30 911 -102 163

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -10 526 359 -4 618 533

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar  -500 473 -306 304
Förändring av kortfristiga skulder  -42 390 -155 809

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 069 222 -5 080 646

Investeringsverksamheten 
Förvärv av dotterföretag  44 377 0
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 18 -860 780 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 19 -400 651 -27 708
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 20 -516 328 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 733 382 -27 708

Finansieringsverksamheten 
nyemission  12 756 639 10 828 739
Förändring av skuld  0 -2 973 107

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  12 756 639 7 855 632

årets kAssAflöde  -45 965 2 747 278

Likvida medel vid årets början 21
Likvida medel vid årets början  2 781 556 34 278
Kursdifferens i likvida medel 
Kursdifferens i likvida medel  1 800 0

Likvida medel vid årets slut 21 2 737 390 2 781 556
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Moderbolagets
Resultaträkning

  2007-01-01 2006-01-01 
belopp i kronor Not 2007-12-31 2006-12-31

nettoomsättning   3 550 795 2 048 656

   3 550 795 2 048 656
Rörelsens kostnader   
Köpta tjänster   -1 298 641 -793 646
Övriga externa kostnader 1 -6 184 690 -2 399 356
Personalkostnader 2, 3 -6 329 432 -3 134 896
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 -241 875 -179 709

   -14 054 638 -6 507 607

Rörelseresultat  -10 503 843 -4 458 951

Resultat från finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   86 223 545
räntekostnader och liknande resultatposter   -36 946 -237 673

Resultat efter finansiella poster  -10 454 566 -4 696 079

Skatt på årets resultat 5 2 920 470 3 336 905 

Årets resultat  -7 534 096 -1 359 174
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belopp i kronor Not 2007-12-31 2006-12-31

tillgångAr   

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 904 170 220 720 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7 432 277 194 000 

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8, 9 197 075 12 110
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10, 11 495 000 0
Uppskjuten skattefordran 12 7 521 714 3 805 103
Andra långfristiga fordringar  21 328 0

  8 235 117 3 817 213

Summa anläggningstillgångar  9 571 564 4 231 933

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  814 242 454 393
Fordringar hos koncernföretag  106 230 0
Övriga fordringar  436 872 403 753
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  37 314 39 053

   1 394 658 897 199
Kassa och bank  2 602 978 2 781 555

Summa omsättningstillgångar  3 997 636 3 678 754

Summa tillgångar  13 569 200 7 910 687

Moderbolagets
Balansräkning
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belopp i kronor Not 2007-12-31 2006-12-31

eget kAPitAl och skulder   

Eget kapital 13
Bundet eget kapital
Aktiekapital  681 672 260 836
Pågående nyemission  0 20 000

  681 672 280 836
Fritt eget kapital   
Överkursfond  24 321 945 8 004 721
Pågående nyemission  0 3 165 280
Balanserat resultat  -6 182 388 -4 823 214
Årets resultat  -7 534 096 -1 359 174

   10 605 461 4 987 613

Summa eget kapital  11 287 133 5 268 449

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 14 0 209 696
Förskott från kunder  14 924 5 806
Leverantörsskulder  768 478 891 444
Övriga skulder  159 080 526 832
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 339 585 1 008 460

   2 282 067 2 642 238

Summa eget kapital och skulder  13 569 200 7 910 687

Ställda säkerheter 16 1 250 000 1 250 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Moderbolagets
Balansräkning
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys

  2007-01-01 2006-01-01 
belopp i kronor Not 2007-12-31 2006-12-31

Den löpande verksamheten 
resultat efter finansiella poster  -10 454 565 -4 696 079
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 17 241 875 179 709
Betald skatt  -44 348 -102 163

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -10 257 038 -4 618 533

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar  -453 111 -306 304
Förändring av kortfristiga skulder  -360 172 -155 809

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 070 321 -5 080 646

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 18 -788 810 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 19 -374 792 -27 708
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 20 -701 293 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 864 895 -27 708

Finansieringsverksamheten 
nyemission  12 756 639 10 828 739
Förändring av skuld  0 -2 973 107

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  12 756 639 7 855 632

årets kAssAflöde  -178 577 2 747 278

Likvida medel vid årets början 21
Likvida medel vid årets början  2 781 555 34 278

Likvida medel vid årets slut 21 2 602 978 2 781 556
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NOT 1 Arvode och kostnAdsersättning

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

Koncernen
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
Andersson & Co
revisionsuppdrag  115 815 36 004
Andra uppdrag  0 32 434

  115 815 68 438

Moderbolaget
belopp i kronor  2007 2006
Andersson & Co
revisionsuppdrag  107 142 36 004
Andra uppdrag  0 32 434

  107 142 68 438

Noter

NOT 2 AnställdA och PersonAlkostnAder

Koncernen
  2007 2006
Medelantalet anställda
Kvinnor  4 1
Män  10 6

  14 7

belopp i kronor  2007 2006
löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse och VD  926 948  611 448
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 3 947 873 1 592 244
Pensionskostnader till styrelse och VD    120 383  71 324
Pensionskostnader till övriga anställda  208 356 74 945
Övriga sociala kostnader  1 626 503 713 259

  6 902 063 3 063 220

NOT 2 fortsÄttEr PÅ sID 18

redovisningsPrinciPer

Allmänna principer
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och redovis-
ningsrådets rekommendationer.

redovisningsprinciperna har förändrats jämfört med föregående år. Före-
gående år upprättades årsredovisningen enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndes allmänna råd. Detta är ett byte av redovisningsprinciper 
enligt rr 5 Byte av redovisningsprincip. Bytet har skett för att öka läsarens 
förståelse av bolagets finansiella rapporter i samband med att bolagets 
aktier blivit föremål för offentlig handel. Bytet har inte någon effekt på 
ingående eget kapital. Bytet har förbättrat resultatet med 2 213 kkr för 
räkenskapsåret i jämförelse med tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
då arbete för egen räkning har aktiverats med motsvarande belopp. 

Omräkningskurs
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens 
kurs. 

Värderings- och omräkningsprinciper
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder nettoredovisas i 
rörelseresultatet medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder 
nettoredovisas som finansiell post.

Fortnox ab (publ) 556469-6291

Tilläggsupplysningar
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget 
annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

koncernredovisning

Redovisningsprinciper
Vid upprättande av koncernredovisningen har Redovisningsrådets rekom-
mendation rr 1:00 tillämpats. 

Grunden för klassificering som dotterbolag
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller 
indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅrL 1:4.

Förändringar av koncernens sammansättning
Under året har ett helägt dotterföretag, Fortnox Sp. z o.o. bildats i Polen 
samt ett delägt (51 %) dotterföretag, Four Divided by Six AB, förvärvats. 

Konsolideringsmetod
Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmeto-
den betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion 
varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder. 

Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. 
Samtliga poster i balansräkningen har omräknats till balansdagskurs. Alla 
poster i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs. Utländska 
dotterföretag klassificeras som självständiga verksamheter.
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NOT 2 fortsÄttNING frÅN sID 17

Moderbolaget
  2007 2006
Medelantalet anställda
Kvinnor  4 1
Män  8 5

  12 6

belopp i kronor  2007 2006
löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse och VD  638 839  611 448 
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 3 654 145 1 592 244
Pensionskostnader till styrelse och VD    92 298  71 324 
Pensionskostnader till övriga anställda  258 888 74 945
Övriga sociala kostnader  1 436 549 713 259

  6 080 719 3 063 220

Belopp i kronor  2007 2006
löner och andra ersättningar till styrelse och vd
Jens Collskog, suppleant  638 830 611 448
Gunnar Johansson, ordförande  0 0
Donald Sällqvist, ledamot  0 0
Jan Älmeby, VD samt ledamot    9  0

  638 839 611 448

Belopp i kronor  2007 2006
Pensionskostnader till styrelse och vd
Jens Collskog, suppleant  92 298 71 324
Gunnar Johansson, ordförande  0 0
Donald Sällqvist, ledamot  0 0
Jan Älmeby, VD samt ledamot    0  0

  92 298 71 324

NOT 3 sjukfrånvAro

Moderbolaget
  2007
total sjukfrånvaro  0,59 %

Uppgift om sjukfrånvaro lämnas enbart för moderbolaget totalt då antalet 
anställda i respektive grupp som ska redovisas ej uppgår till 10.

NOT 4 AvskrivningAr

Koncernen
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperio-
den med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 20 %

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 20 %

Moderbolaget
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperio-
den med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 20 %

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 20 %

NOT 5 skAtt På årets resultAt

Koncernen
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
Uppskjuten skatt  2 614 659 3 336 905

Moderbolaget
belopp i kronor  2007 2006
Uppskjuten skatt  2 920 470 3 336 905

Uppskjuten skatt avser skattevärdet av årets skattemässiga underskott. På grund 
av osäkerhet kring värdet på underskotten före 2006 redovisades dessa ej tidi-
gare. I bokslutet 2006 redovisades såväl tidigare års som 2006 års underskotts-
avdrag för första gången, då nyemissioner, som säkerställde kapital till fortsatt 
utveckling och marknadsföringsinsatser, genomfördes under senare delen av 
2006. Även detta år görs bedömningen att det fulla värdet av underskotten 
kommer att kunna utnyttjas. 

NOT 6  BAlAnserAde utgifter för  
utvecklingsArBeten

Koncernen
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde  526 800 526 800
Inköp  2 213 152 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 739 952 526 800

ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar  -306 080 -200 720
Årets avskrivningar enligt plan  -177 330 -105 360

Utgående ackumulerade avskrivningar  -483 410 -306 080
Utgående balans  2 256 542 220 720

Moderbolaget
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde  526 800 526 800
Inköp  788 810 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 315 610 526 800

ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar  -306 080 -200 720
Årets avskrivningar enligt plan  -105 360 -105 360

Utgående ackumulerade avskrivningar  -411 440 -306 080
Utgående balans  904 170 220 720



Fortnox AB Årsredovisning 2007 19

NOT 7 inventArier

Koncernen
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde  421 348 393 640
Inventarier i förvärvat dotterbolag  129 016 0
Inköp  397 285 27 708
Försäljningar/utrangeringar  -126 024 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 821 625 421 348

ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar  -227 348 -152 999
Ackumulerade avskrivningar på inventarier  
i förvärvat dotterbolag  -113 849 0
Försäljningar/utrangeringar  114 223 0
Årets avskrivningar  -141 755 -74 349

Utgående ackumulerade avskrivningar  -368 729 -227 348
Utgående balans  452 896 194 000

Moderbolaget
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde  421 348 393 640
Inköp  374 792 27 708

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 796 140 421 348

ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar  -227 348 -152 999
Årets avskrivningar  -136 515 -74 349

Utgående ackumulerade avskrivningar  -363 863 -227 348
Utgående balans  432 277 194 000
 

NOT 8  AndelAr i koncernföretAg

Moderbolaget
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde  12 110 12 110
Inköp  184 965 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  197 075 12 110

Utgående balans  197 075 12 110

NOT 9 sPecifikAtion AndelAr i koncernföretAg

Moderbolaget
 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört  
 andel andel andelar värde
Scandinavian PC System Ltd 100 100 2 12 110
Fortnox Sp. z o.o. 100 100 1 000 123 765
Four Divided by Six AB 51 51 510 61 200

    197 075
Uppgifter om organisationsnummer och säte:
 Org.nr Säte Eget Resultat 
   kapital
Scandinavian PC System Ltd 2215426 Coventry 0 0
Fortnox Sp. z o.o.  141047890  Warszawa  -143 786  -255 953
Four Divided by Six AB  556508-8837  Växjö  90 637  -40 899

NOT 10  AndrA långfristigA värdePAPPersinnehAv

Koncernen
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp  495 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 495 000 0
Utgående balans  495 000 0

Moderbolaget
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp  495 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 495 000 0
Utgående balans  495 000 0

NOT 11  sPecifikAtion AndrA långfristigA  
värdePAPPersinnehAv

Koncernen
 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört  
 andel andel andelar värde
ralip AB 2,52 2,68 165 000 495 000

    495 000
Uppgifter om organisationsnummer och säte:
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat
ralip AB 556613-1719 Sollentuna 4 704 942 -419 460

Moderbolaget
 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört  
 andel andel andelar värde
ralip AB 2,52 2,68 165 000 495 000

    495 000
Uppgifter om organisationsnummer och säte:
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat
ralip AB 556613-1719 Sollentuna 4 704 942 -419 460

NOT 12 uPPskjuten skAttefordrAn

Koncernen
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
Uppskjuten skattefordran  7 215 903 3 805 103

Moderbolaget
belopp i kronor  2007 2006
Uppskjuten skattefordran  7 521 714 3 805 103

Uppskjuten skattefordran innefattar utöver den uppskjutna skatten på årets 
och tidigare års resultat även skatteeffekten av poster som redovisats mot eget 
kapital med 1 264 339 kr
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NOT 14  checkräkningskredit

Koncernen
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
Beviljad kredit  400 000 300 000
Utnyttjad kredit  0 209 696

Moderbolaget
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
Beviljad kredit  300 000 300 000
Utnyttjad kredit  0 209 696

NOT 15  uPPluPnA kostnAder och förutBetAldA 
intäkter

Koncernen
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
Övriga upplupna kostnader  345 765 625 109
Övriga förutbetalda intäkter  38 540 0
Upplupna personalkostnader  855 136 383 351

  1 239 441 1 008 460

Moderbolaget
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
Övriga upplupna kostnader  579 032 625 109
Övriga förutbetalda intäkter  38 540 0
Upplupna personalkostnader  722 013 383 351

  1 339 585 1 008 460

NOT 16  ställdA säkerheter

Koncernen
belopp i kronor  2007-12-31 2006-12-31
För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar  1 450 000 1 250 000

Moderbolaget
belopp i kronor  2007 2006
För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar  1 250 000 1 250 000

NOT 17  justering för Poster som inte  
ingår i kAssAflödet

Koncernen
belopp i kronor  2007 2006
Avskrivningar  319 085 179 709
Kursdifferens  -1 800 0
Aktiverat arbete för egen räkning  -1 352 372 0
Minoritetsintresse  11 536 0

  -1 023 551 179 709

Moderbolaget
belopp i kronor  2007 2006
Avskrivningar  241 875 179 709

  241 875 179 709

NOT 13  förändring Av eget kAPitAl

Koncernen
   Aktiekapital Fria Årets 
belopp i kronor    reserver resultat
Belopp vid årets ingång   280 836 6 334 677 -1 359 174
Fondemission   280 836 -280 836 
nyemission   120 000 13 432 780 
Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma        -1 359 174  1 359 174
omräkningsdifferens    -11 598 
Årets resultat     -6 831 314

belopp vid årets utgång   681 672 18 115 849 -6 831 314

MODErbOLAgEt
antal a-aktier: 34 083 600 st
  Aktiekapital Överkurs- Balanserat Årets 
belopp i kronor   fond resultat resultat 
Belopp vid årets ingång  280 836 11 170 001 -4 823 214 -1 359 174
Fondemission  280 836 -280 836  
nyemission  120 000 15 480 000  
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:    -1 359 174 1 359 174
Emissionskostnader   -2 047 220  
Periodens resultat     -7 534 096

belopp vid årets utgång  681 672 24 321 945 -6 182 388 -7 534 096
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Växjö den 18 mars 2008

Gunnar Johansson  Donald Sällqvist

Ordförande 

 

Jan Älmeby 

Verkställande direktör 

 

revisorsPÅtecKning

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 20 mars 2008. 

Roger Bringhed 

Auktoriserad revisor

NOT 18  investeringAr i immAteriellA 
 AnläggningstillgångAr

Koncernen
belopp i kronor  2007 2006
Förvärv av anläggningstillgångar
Förändring av posten i balansräkningen  -2 035 822 105 360
Årets avskrivningar enligt plan  -177 330 0
Aktiverat arbete för egen räkning  1 352 372 0

Förvärv av anläggningstillgångar  -860 780 105 360

Moderbolaget
belopp i kronor  2007 2006
Förvärv av anläggningstillgångar
Förändring av posten i balansräkningen  -683 450 105 360
Årets avskrivningar enligt plan  -105 360 -105 360

Förvärv av anläggningstillgångar  -788 810 0

NOT 19  investeringAr i mAteriellA 
 AnläggningstillgångAr

Koncernen
belopp i kronor  2007 2006
Förvärv av anläggningstillgångar
Förändring av posten i balansräkningen  -258 896 46 641
Årets avskrivningar enligt plan  -141 755 -74 349

Förvärv av anläggningstillgångar  -400 651 -27 708

Moderbolaget
belopp i kronor  2007 2006
Förvärv av anläggningstillgångar
Förändring av posten i balansräkningen  -238 277 46 641
Årets avskrivningar enligt plan  -136 515 -74 349

Förvärv av anläggningstillgångar  -374 792 -27 708

NOT 20  investeringAr i finAnsiellA  
AnläggningstillgångAr 

Koncernen
belopp i kronor  2007 2006
Förvärv av anläggningstillgångar
Förändring av posten i balansräkningen  -516 328 0

Förvärv av anläggningstillgångar  -516 328 0

Moderbolaget
belopp i kronor  2007 2006
Förvärv av anläggningstillgångar
Förändring av posten i balansräkningen  -701 293 0

Förvärv av anläggningstillgångar  -701 293 0

NOT 21  likvidA medel

Koncernen
belopp i kronor  2007 2006
likvida medel
Kassa och bank  2 737 390 2 781 555

  2 737 390 2 781 555
betalda räntor
Under perioden betald ränta  -37 825
Under perioden erhållen ränta  87 827

Moderbolaget
likvida medel
Kassa och bank  2 602 978 2 781 556

  2 602 978 2 781 556
betalda räntor
Under perioden betald ränta  -36 946
Under perioden erhållen ränta  86 223
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till årsstämman i fortnox AB (publ)
Org.nr 556469-6291

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i Fortnox AB (publ) för år 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprät-

tandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, kon-

cernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört 

revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredo-

visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 

belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin-

ciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 

uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern-

redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 

i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger 

mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

I förvaltningsberättelsen framförs viss osäkerhet kring värdet av uppskjuten skattefordran. I moderbolagets och 

koncernens balansräkningar har upptagits uppskjuten skattefordran på 7,5 respektive 7,2 mkr. Den avser det skat-

temässiga värdet av ansamlade underskottsavdrag hänförliga till tidigare kostnadsförda utvecklingsarbeten. Jag 

kan idag inte bedöma värdet och instämmer i den i förvaltningsberättelsen framförda osäkerheten. 

Med undantag för effekterna av de eventuella ändringar som jag skulle ha bedömt nödvändiga om jag hade kun-

nat förvissa mig om värdet av uppskjuten skattefordran anser jag att årsredovisningen och koncernredovisningen 

har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resul-

tat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Trots osäkerhet kring balansposten uppskjuten skattefordran är dess värde inte avgörande för bolagets fortbe-

stånd varför jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 

och för koncernen och disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Växjö den 20 mars 2008

Roger Bringhed

Auktoriserad revisor
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