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Ett händelserikt år 
 
Det har varit ett händelserikt år med stora förändringar för bolaget med helt ny styrelse och ny 
ledning.  

Under året genomfördes två emissioner varav den första vände sig publikt till marknaden och 
den andra till särskilda investerare.  Kapitalet som den första emissionen tillförde bolaget i juni 
2013 gick till stor del åt för att sanera bolagets finanser. Kapitalet som den andra emissionen i 
december 2013 tillförde bolaget används i första hand för framåtsyftande marknads- och 
försäljningssatsningar.  

Kapitalet används också för att stärka utvecklingsresurserna och därmed möjliggöra ett högre 
tempo i utvecklingen av produkten. Bolagets brist på kapital under 2012 och under större delen 
av 2013 medförde att vidareutvecklingen och anpassningar av produkten var låg.  Det är därför 
nödvändigt att nu prioritera vissa anpassningar och ny funktionalitet.  

Bristen på kapital innebar också att marknadsföringen har varit sparsam och när nya ledningen 
och styrelsen tillträdde fanns det endast ett fåtal kunder. 

Den bedömning som den nya ledningen och styrelsen gjorde i augusti/september 2013 om läget 
i bolaget har visat sig inte vara helt korrekt. Mer tid och resurser än beräknat har fått läggas på 
att upprätta och fastställa informations- och rapporteringsrutiner mellan moder- och 
dotterbolag samt de interna rutinerna i koncernen. Genomgången och arbetet har resulterat i ett 
klart uttalat ansvar för respektive funktion, tydliga affärsbudgetar- och affärsplaner och 
riktlinjer för ekonomisk uppföljning. 

Den nya organisationen som bygger på viktiga styrnings- och stödfunktioner i moderbolaget och 
på till stor del självständiga försäljnings- och resultatenheter för respektive marknad, är viktig 
för att stärka vår konkurrenskraft, kunna genomföra planerade marknadsinvesteringar och nå 
försäljningsframgångar. 
 
Affärsidé, Mål och Strategi 
Vår affärsidé är att anpassa, utveckla, och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade 
affärssystem till små och medelstora företag och till revisions- och redovisningsbyråer i Finland, 
Storbritannien, Tyskland och Polen.  

Vi vill genom våra molnbaserade lösningar förenkla och hjälpa småföretag och föreningar att 
effektivisera det administrativa arbetet. På sikt är målet att bli marknadsledande på de 
marknader vi verkar i. 

Strategin för 2014 är att på ett kraftfullt sätt bearbeta marknaderna via olika medier och 
kanaler, samt att ingå samarbeten med strategiska partners för att nå försäljningsresultat 
snabbare och säkrare.  

Vi är ett fristående bolag och verkar på marknader genom våra hel- och majoritetsägda 
dotterbolag. 
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Förbättrad marknadskunskap och förstärkning av säljorganisationen 
 

Effekterna av de marknads-och försäljningsinsatser som påbörjades under fjärde kvartalet och 
som fortsatt i början av 2014, är en ökad försäljning, men ökningen är inte tillräcklig jämfört 
med lagda planer. 
 
Erfarenheter från satsningarna har tydliggjort brister i organisation och kompetens inom vissa 
områden, men har också resulterat i en bättre kunskap och förståelse för hur marknaderna 
fungerar. Under slutet av 2013 och i början av 2014 har också konkurrensen på samtliga 
marknader ökat betydligt och framför allt i Tyskland. Detta är inte överraskande, utan beror på 
ett ökat intresse för molnlösningar inom ekonomiområdet, vilket givetvis är en positiv 
utveckling. 
 
Mot denna bakgrund har därför, i början av 2014, en delvis ny planering av kommande 
marknads- och försäljningsinsatser tagits fram, som nu successivt kommer att genomföras med 
början under våren. 
 
Samtidigt har satsningar på produkten och hemsidorna gjorts med ny funktionalitet och 
förbättrad användarvänlighet för att attrahera marknaden och kunderna på ett än mer 
konkurrenskraftigt sätt.  

En	  viktig	  del	  i	  försäljningsprocessen	  är	  de	  så	  kallade	  ”test-kunderna”	  och	  att	  konvertera dem till 
betalande kunder. Därför har den processen setts över och vidareutvecklats. Kunderna ges via 
hemsidorna möjlighet att prova på produkterna kostnadsfritt under 30 dagar.  

Vår bedömning att vår produkt och vårt erbjudande är konkurrenskraftigt kvarstår.  
I samband med Q1-rapporten 2014 planeras en fördjupad information om produkt- och 
konkurrensläget på våra marknader. 
 
Storbritannien 
Sedan i början av 2014 har satsningarna i Storbritannien dragits ned kraftigt. Ett omtag görs 
med rekrytering av en ny huvudansvarig för Storbritannien. Tidigare chef och ansvarig för 
marknad och försäljning slutar sin anställning i maj 2014. 
 
Diskussioner med ny potentiell chef, en engelsman med stark kompetens inom redovisning, god 
kännedom om den brittiska marknaden och med en bra förankring hos redovisnings- och 
revisionsbyråer, pågår och beräknas vara klar under juni. Detta betyder att satsningarna i 
Storbritannien i så fall åter kan påbörjas under andra halvåret. Under tiden upprätthålls 
marknadsnärvaro och service till befintliga kunder från den svenska organisationen. 
 
Tyskland 
Här har under slutet av 2013 och början av 2014 gjorts de största satsningarna med blandat 
resultat. Försäljningen ökar men inte i tillräckliga volymer. Tyskland har varit framgångsrika i 
att knyta till sig redovisningsbyråer.  Där har man idag tecknat samarbetsavtal med drygt 
hundratalet byråer. Vidareförsäljningen via dessa byråer är dock fortfarande för låg. En 
förstärkning av försäljningsresurserna är nu på plats för att bearbeta byråerna ytterligare. 
 
Den egna direktförsäljningen online har inte utvecklats enligt plan och kraftfulla åtgärder vidtas 
nu tillsammans med extern partner för att förbättra förutsättningarna för såväl marknadsföring 
som försäljning online.  
För att snabbare och säkrare nå en stor del av vår marknad, togs under fjärde kvartalet beslut att 
bearbeta våra såväl befintliga som delvis nya målgrupper via en ny marknadskanal. Ett 
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samarbete inleddes med en ISP-partner (Internet Service Provider). Samarbetet har utvecklats 
väl och stora satsningar har gjorts under hösten och vintern för att utveckla en anpassad lösning, 
som kommer att få stor betydelse för försäljningsutvecklingen i Tyskland under 2014 och 
kommande år. 
 
Finland 
Finland är den av våra marknader som har utvecklats bäst. Dock är försäljningsökningen ännu 
inte tillräcklig. Finland har fram tills nu fokuserat på den egna direktförsäljningen och där är 
trenden tydligt stigande. Med början under andra kvartalet 2014 kommer Finland även att satsa 
på samarbeten med redovisningsbyråer. En person med kunskap och erfarenhet av detta har 
rekryterats.  
 
Finland har även inlett ett projekt om ett långtgående portalsamarbete när det gäller 
marknadsföring och försäljning, som är planerat att vara på plats under hösten 2014.  
 
Polen 
Vi bedömer den polska marknaden som intressant och arbetar för att kunna påbörja 
bearbetningen av marknaden vid årsskiftet 2014/15. Diskussioner pågår med att rekrytera och 
knyta upp ansvariga nyckelpersoner. Återstående anpassningar av produkten, uppskattade till 
omkring 700 tkr, beräknas kunna påbörjas under sensommaren/hösten 2014.  
 
Fokus på hög tillväxt 
Sammanfattningsvis under 2014 kommer fokus ligga på att öka försäljningen i Finland och 
Tyskland. Att reorganisera Storbritannien och etablera verksamheten i Polen.   
 
Målet är att mångdubbla vår försäljning, som hittills varit sparsam, och detta skall åstadkommas 
genom: 
 

- kontinuerlig marknadsöversyn och utvärdering av konkurrenter och 
marknadsaktiviteter 

- ny rutin och bättre systemstöd för att vinna testkunder och konvertera dessa till 
betalkunder 

- ökad systematisk bearbetning av revisions- och redovisningsbyråer 
- nya strategiska marknadssamarbeten 
- ökat satsning på ny landsanpassad funktionalitet 

 

Stort tack till kunder, aktieägare, medarbetare och samarbetspartners som bidrar med 
uthållighet för att vi ska lyckas med försäljningen av Fortnox produkter på våra marknader. 
Framöver kommer vi, jämfört med de senaste åren, att kunna accelerera arbetet med försäljning, 
produktutveckling och anpassningar till respektive marknad. Tillsammans med en ökad mognad 
och ett ökat intresse för molnlösningar, gör detta att vi är försiktigt optimistiska inför den 
kommande utvecklingen. 
 

Växjö i maj 2014  

 

Camilla Jarnemyr 

VD FINT AB 
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Förvaltningsberättelse 2013 FINT AB 
 
Styrelsen och verkställande direktören för FINT AB, 556802-6891, med säte i Stockholm avger härmed sin 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 
december 2013. 

Alla belopp är i tusentals svenska kronor, tkr, om inget annat anges. 

Verksamheten 

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB´s ledande 
internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i 
Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen.  

Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en 
fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst året runt, dygnet 
runt. Kunderna behöver inte tänka på installationer, uppdateringar eller säkerhetskopiering. Prismodellen 
är enligt abonnemangsform och kunderna betalar för de produkter de väljer att använda. Enkelt, billigt 
och smart för småföretagare.  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolaget tecknade i mars 2013 ett nytt licens- och samarbetsavtal med Fortnox AB. I enlighet med detta 
avtal regleras vissa rättigheter och skyldigheter mellan parterna. Det är bolagets tolkning av detta avtal att 
FINT AB har rätt att utveckla och vidarelicensiera produkterna. 

Vid årsstämman den 13 maj 2013 i Fortnox International AB beslutades att bolaget skall byta namn till 
FINT AB. Namnbytet registrerades den 10 juni 2013 hos Bolagsverket. 
 
2013-06-18 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 23 412 tkr, 2013-07-02 genomfördes en 
nyemission som tillförde bolaget 3 400 tkr och 2013-07-16 genomfördes ytterligare en nyemission som 
tillförde bolaget 611 tkr. Aktiekapitalet uppgår därefter till 3 027 172,819 kr fördelat på 275 197 529 st 
aktier. 
 
Vid extra bolagsstämma den 31 juli 2013 utsågs Lars Karlsson, Joakim Lorentzon, Hasso Wien och Peter 
Lainevool till ordinarie styrelseledamöter i FINT AB. Lars Karlsson utsågs till styrelsens ordförande.  
 
Vid stämman valdes också det registrerade revisonsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som 
revisonsbyrå med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor och med Björn Bergljung som 
revisorssuppleant. 
 
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Camilla Jarnemyr till t f Verkställande direktör i 
bolaget från och med den 1 augusti 2013. 
 
FINT AB genomförde den 26 november en riktad nyemission om 100 miljoner aktier till kvalificerade 
investerare i Sverige. Nyemissionen genomfördes till ett pris per aktie om 0,26 SEK genom en 
bookbuilding-process, vilken tillförde bolaget 26 MSEK före emissionskostnader.  
 
Under tredje kvartalet har styrelse och ledning genomfört en grundläggande genomlysning av 
verksamheten med fokus på marknads- och försäljningsaktiviteter samt kapitalbehov. Bedömningen var 
att erbjudandet och produktsortimentet är ytterst konkurrenskraftigt både avseende omfattning, 
funktionalitet och pris. En aktiv och strukturerad satsning på marknads- och säljaktiviteter är av högsta 
prioritet och det var mot denna bakgrund som kapitalanskaffningen genomfördes. 
 
Under 2013 har fel rättats avseende eliminerade utvecklingsarbeten i koncernen. Utvecklingsarbeten som 
utförts i dotterbolag under 2011 och 2012 har felaktigt eliminerats i koncernen vilket medfört att 
koncernens resultat blivit felaktiga. Hur koncernens finansiella rapporter påverkas av rättelsen redovisas 
i not 20, Rättelse av fel. 
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Under perioden har FINT AB bytt leverantör av hosting- och drifttjänster. Från och med den 1 november 
har därigenom kostnaderna för hosting och drift minskat med ca 150 000 SEK per månad.  
 
FINT AB förvärvade den 28 november 2013 återstående aktier motsvarande 49% i dotterbolaget Four 
Divided by Six AB till nominellt värde, d v s 49 000 SEK. Personalen i Four Divided by Six AB övergick från 
och med den 1 december till egen verksamhet, med vilken FINT AB har ingått ett samarbetsavtal som 
säkerställer behovet av utvecklingsresurser. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Styrelsen i FINT AB beslutade den 27 februari 2014 att utse Camilla Jarnemyr till ordinarie VD och 
koncernchef i FINT AB. Camilla har många års erfarenhet från branschen i olika ledande befattningar och 
har sedan den 1 augusti 2013 varit tf VD i bolaget. 
 
Koncernen 
Koncernen består per 31 december 2013 av moderbolaget FINT AB samt helägda dotterbolagen Four 
Divided by Six AB, förvärvat 1 april 2010 och 28 november 2013, Fortnox Sp zo o, förvärvat 1 april 2010, 
Fortnox Software Ltd, startat 16 december 2010 samt Fortnox GmbH, ägt till 71,25 %, förvärvat 8 augusti 
2011 samt Fortnox Oy, ägt till 75 % och förvärvat 10 oktober 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Definition av nyckeltal 
EBITDA, Earnings Before Interest, Tax and Depreciation/Amortization, resultat före finansiella poster 
samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. 
Soliditet, eget kapital i procent av balansomslutningen 
 
FINT AB koncernens omsättning och resultat  
Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 3 561 (2 525) tkr. Under perioden 
aktiverades arbete för egen räkning om 5 171 (3 719) tkr.  
Utvecklingskostnader aktiverades om 5 600 (9 436) tkr vilket avser anpassning av programvaran, d v s 
lönekostnader och inköp av utvecklingstimmar samt översättning. 
Rörelseresultatet uppgick till -17 026 (-20 757) tkr. Posten Övriga externa kostnader om 7 557 (11 727) 
tkr avser till största del driftskostnader, utvecklingskostnader, licenskostnader samt kostnader hänförliga 
till notering och emission. Periodens resultat före skatt uppgick till -18 724 (-21 342) tkr. Resultat per 
aktie uppgick till -0,05 (-0,19) kr. 
 
Finansiell ställning  
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 20 820 (154) tkr. Utnyttjad checkkredit 
uppgick till 0 (325) tkr. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 160 (-20 828) tkr. 

Soliditeten var 78,2 %.  

 

 

 

 

 

Flerårsjämförelser 
koncernen 2013 2012 2011 2010 
Nettoomsättning, tkr 3 561 2 525 1 728 237 
EBITDA, tkr -10 867 -16 639 -10 026 -1 122 
Soliditet, % 78,2 23,5 59,9 6,7 
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Förändringar i eget kapital 

Koncernens egna kapital uppgick, per den 31 december 2013, till 37 595 (6 297) tkr, varav 39 984 (6 435) 
tkr är hänförligt till moderbolagets aktieägare och -2 389 (-138) tkr är hänförligt till innehavare av icke 
bestämmande inflytande.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten 
Koncernens verksamhet är på kort sikt utsatt för normala löpande valuta- och prisrisker i samband med 
att affärsverksamheten bedrivs på flera utländska marknader. Bolaget har också negativt kassaflöde 
varför finansieringsrisken särskilt bör beaktas.  

 
Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning för perioden 1 januari 2013 till 31 december 2013 uppgick till 5 613 (5 948) 
tkr vilken till största delen består av aktiverade utvecklingskostnader. Resultatet efter skatt för perioden 
uppgick till -21 059 (-19 370) tkr. Personalkostnader uppgick till 5 876 (5 424) tkr. Övriga externa 
kostnader uppgick till 5 246 (12 226) tkr.  
 
Likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 17 397 (75) tkr. Eget kapital i FINTAB uppgick till 
33 931 (4 555) tkr. Soliditeten uppgick till 78,8 (17,9) %.  
 
Aktiekapital 
Per den 31 december 2013 uppgick antalet aktier i FINT AB till 375 197 529 (106 770 173) st. 
Aktiekapitalet i bolaget uppgick vid räkenskapsårets utgång den 31 december 2013 till 4 127 (1 175) tkr. 
Det finns inga begränsningar avseende hur många röster aktieägare kan avge vid bolagsstämman. 
Aktierna är noterade på NGM Nordic MTF sedan 12 september 2011. 

FINT ABs börskurs vid räkenskapsårets utgång var 0,27 kr, vilket ger ett börsvärde på 101 303 tkr. 

Största aktieägarna 

 

Namn Antal aktier Andel 

SIX SIS AG 82 812 500 22,07 

COMPACTOR FASTIGHETER AB 38 500 000 10,26 

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION          21 603 867 5,76 

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 12 374 333 3,3 

BANQUE ÖHMAN S.A. 12 115 677 3,23 

Acto AS 11 146 584 2,97 

UNGER, JOHAN 10 000 000 2,67 

KARLANDER, JAN 7 249 145 1,93 

SVEA LANDS. S.A 4 318 346 1,15 

JP MORGAN BANK 4 050 000 1,08 

Övriga aktieägare 180 027 077 45,58 

 

Tvister 
Inget av bolagen i koncernen är delaktig i någon materiell tvist. 

 
Miljö 
Inget bolag i Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet. 
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Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 högst 8 ledamöter. Styrelsen arbetar efter en fastställd arbetsordning vilken 
reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt 
ärenden att föreläggas styrelsen som information eller för beslut. Arbetsordningen reglerar 
arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt definierar VD:s befogenheter och 
lön. Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med VD. Förutom att besluta om 
bolagets strategi, affärsplaner och finansiella planer utvärderar styrelsen bolagets verksamhet och 
utveckling. VD och företagsledningen rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte från verksamheten, 
såsom utveckling och framsteg samt finansiell rapportering. Styrelsen beslutar inom viktiga områden 
såsom väsentliga avtal, budget, finanspolicy och större investeringar.  

Styrelsen höll 11 (6) protokollförda sammanträden under året.  

Bolagets stämmovalda revisorer rapporterar direkt från den utförda revisionen till styrelsen.  

 
UTDELNING 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013. 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
Följande belopp står till årsstämmans förfogande SEK: 

Överkursfond  80 952 241  
Balanserat resultat  -30 089 056 
Periodens resultat -21 059 154 
 29 804 031 
 
Styrelsen föreslår att årets resultat -21 059 124 kronor avräknas mot balanserat resultat. Efter disposition 
uppgår det fria egna kapitalet till:  

Överkursfond                80 952 241 

Balanserat resultat             - 51 148 210 

                                    29 804 031   
 
Beträffande moderbolaget och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående 
resultat- och balansräkningar och kassaflödesanalys samt sammanställningen över förändringar i eget 
kapital med tillhörande noter, vilka utgör en integrerad del av denna årsredovisning. 

Sedan 2011 redovisar koncernen enligt IFRS, se Grund för rapporternas upprättande. 
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1.1.1 Koncernens resultaträkning, tkr NOT 
2013-01-01 

-2013-12-31 
2012-01-01 

-2012-12-31 

 

 

  Nettoomsättning 1 3 561 2 525 
Aktiverat arbete för egen räkning   5 171 3 719 
Övriga rörelseintäkter  2 74 74 
Summa rörelseintäkter   8 805 6 318 
    

  Övriga externa kostnader  3, 4, 5 -7 557 -11 727 
Personalkostnader  6 -12 115 -11 231 
Avskrivningar 9,10 -6 159 -4 118 
Summa rörelsekostnader   -25 831 -27 076 
    

  Rörelseresultat   -17 026 -20 757 
    

  Finansiella intäkter 7 259 314 
Finansiella kostnader 7 -1 860 -931 
Summa finansiella poster   -1 601 -617 
    

  Resultat efter finansiella poster   -18 627 -21 374 
    

  Skatt på årets resultat  8 -97 32 

 
 

  Periodens resultat  -18 724 -21 342 

 
 

  Periodens nettoresultat hänförligt till:  
  Moderbolagets aktieägare  -17 618 -20 249 

Innehavare av icke bestämmande inflytande  -1 105 -1 094 

 
 

  1.1.2 Koncernens rapport över totalresultatet 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 

 

  Omräkningsdifferenser i utlandsverksamhet  -364 46 

 
 

  Summa totalresultat för perioden  -19 087 -21 296 

 
 

  Totalresultatet hänförligt till:  
  Moderbolagets aktieägare  -17 982 -20 203 

Innehavare av icke bestämmande inflytande  -1 105 -1 287 

 
 

  
 

 
  Resultat per aktie, kr  -0,05 -0,19 

Genomsnittligt antal aktier under perioden  201 154 662 91 338 841 
Antal aktier vid periodens utgång  375 197 529 106 770 173 
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1.1.3 Koncernens rapport över finansiell ställning, tkr NOT 2013-12-31 2012-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar     
    
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utvecklingskostnader 9 22 717 23 233 
Goodwill  9 2 757 2 757 
Summa immateriella anläggningstillgångar   25 474 25 990 
      
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier 10 98 132 
Summa materiella anläggningstillgångar   98 132 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag 12 0 0 
Summa finansiella anläggningstillgångar  0 0 
      
Summa anläggningstillgångar   25 572 26 122 
      
Omsättningstillgångar     
      
Kundfordringar  13 123 38 
Aktuella skattefordringar   187 91 
Övriga fordringar   1 259 315 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 126 65 
Summa kortfristiga fordringar   1696 509 

      
Kassa och bank  15 20 820 154 
    
Summa omsättningstillgångar   22 516 663 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  48 088 26 785 
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1.1.4 Koncernens rapport över finansiell ställning, forts 1.1.5 NOT 2013-12-31 2012-12-31 

 
1.1.6  

  EGET KAPITAL OCH SKULDER 1.1.7  
  

 
1.1.8  

  Eget kapital  1.1.9 16 
  Aktiekapital  1.1.10  4 127 1 175 

Övrigt tillskjutet kapital 1.1.11  79 330 34 970 
Reserver 1.1.12  -397 -38 
Balanserat resultat inklusive årets resultat 1.1.13  -43 075 -29 672 
Innehavare av icke bestämmande inflytande 1.1.14  -2 389 -138 
Summa eget kapital  1.1.15  37 596 6 297 

 
1.1.16  

  Långfristiga skulder 1.1.17  
  Övriga skulder 1.1.18 17 6 303 0 

Summa långfristiga skulder 1.1.19  6 303 0 
   1.1.20  

  Kortfristiga skulder  1.1.21  
  Checkräkningskredit 1.1.22  0 325 

Leverantörsskulder  1.1.23 18 686 9 949 
Övriga skulder  1.1.24  2 261 4 972 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1.1.25 19 1 242 5 242 
Summa kortfristiga skulder  1.1.26  4 189 20 488 

 
1.1.27  

  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1.1.28  48 088 26 785 
 1.1.29    
Ställda säkerheter 1.1.30    
Spärrade bankmedel 1.1.31  50 50 
 1.1.32    
Ansvarsförbindelser 1.1.33  Inga Inga 
 1.1.34    
 1.1.35    
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Hänförligt till Moderbolagets ägare   

Koncernens rapport över förändring i eget 
kapital 

Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserver 
Balanserat 

resultat Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summa 
Eget 

kapital 
Eget kapital 2011-12-31 (enligt 
fastställd BR) 838 23 307 -84 -13 985 10 076 1 149 11 225 
Rättelse av fel    4 369    
Justerat eget kapital 31 december 2011 838 23 307 -84 -9 616 14 445 1 149 15 594 
Nyemission 337 11 663 - - 12 000 - 12 000 
Omräkningsdifferenser - - 46 193 239 -193 -46 
Årets resultat - - - -20 249 -20 249 -1 094 -21 343 
Eget kapital 31 december 2012 1 175 34 970 -38 -29 672 6 435 -138 6 297 
Nyemission 2 953 50 470 - - 53 423 - 53 423 
Kostnader hänförliga till nyemission  -6 111   -6 111  -6 111 
Räntekompensation - - - 3 122 3 122 - 3 122 
Förvärv av dotterbolags minoritetsandelar - - - 1 066 1 066 -1 115 -49 
Omräkningsdifferenser - - -360 26 -334 -30 -364 
Årets resultat - - - -17 618 -17 618 -1 105 -18 723 
Eget kapital 31 december 2013 4 128 79 329 -398 -43 076 39 983 -2 388 37 595 
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Moderbolaget resultaträkning, TKR Not 
1.1.36 2013-01-01 

-2013-12-31 
1.1.37 2012-01-01 

-2012-12-31 

 
 

  Nettoomsättning  1 055 2 222 
Aktiverat arbete för egen räkning  4 555 3 719 
Övriga rörelseintäkter          2          3 7 
Summa rörelseintäkter   5 613 5 948 
    

  Övriga externa kostnader  1.1.38 3, 4,5 -5 246 -12 226 
Personalkostnader          6 -5 876 -5 424 
Avskrivningar 1.1.39 9,10 -6 142 -4 098 
Summa rörelsekostnader   -17 264 -21 748 
    

  Rörelseresultat   -11 650 -15 800 
    

  Nedskrivningar av andelar och fordringar på 
koncernbolag 7 -8 124 -3 132 
Finansiella intäkter 7 526 427 
Finansiella kostnader 7 -1 811 -865 
Summa finansiella poster   -9 409 -3 570 
    

  Resultat efter finansiella poster   -21 059 -19 370 
    

  Skatt på årets resultat          8 0 0 

 
 

  Periodens resultat  -21 059 -19 370 
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1.1.40 Moderbolagets balansräkning, tkr Not 2013-12-31 1.1.41 2012-12-31 

 
 

  TILLGÅNGAR  
  

 
 

  Anläggningstillgångar   
  

 
 

  Immateriella anläggningstillgångar   
  Balanserade utvecklingskostnader 9 22 717 23 233 

Summa immateriella anläggningstillgångar   22 717 23 233 
    

  Materiella anläggningstillgångar   
  Inventarier 10 46 71 

Summa materiella anläggningstillgångar   46 71 

 
 

  Finansiella anläggningstillgångar  
  Andelar i koncernföretag 11 1 814 1 765 

Andelar i intresseföretag 12 0 0 
Simma finansiella anläggningstillgångar  1 814 1 765 
    

  Summa anläggningstillgångar   24 577 25 069 
    

  Omsättningstillgångar   
      
  Kortfristiga fordringar   
  Övriga fordringar   955 248 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 121 11 
Summa kortfristiga fordringar   1 076 259 
    

  Kassa och bank  15 17 397 75 

 
 

  Summa omsättningstillgångar   18 473 334 

 
 

  SUMMA TILLGÅNGAR  43 050 25 403 
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1.1.42 Moderbolagets balansräkning, tkr, FORTS. Not 2013-12-31 2012-12-31 

 
 

  Eget kapital   
  Aktiekapital  16 4 127 1 175 

Fria reserver  50 863 22 750 
Årets resultat   -21 059 -19 370 
Summa eget kapital   33 931  4 555  
 
Långfristiga skulder 

 
  

Övriga skulder 17 6 303 0 
Summa långfristiga skulder  6303 0 
    
Kortfristiga skulder   

  Leverantörsskulder  18 638 9 672 
Skulder till koncernföretag  9 4 113 
Övriga skulder   1 366 2 380 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  19 802  4 683  
Summa kortfristiga skulder   2 815 20 848 

 
 

  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  43 050 25 403  
 
 

 

  Ställda säkerheter 1.1.43    
Spärrade bankmedel 1.1.44  50 50 
 1.1.45    
Ansvarsförbindelser 1.1.46  Inga Inga 
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1.1.47 Förändring av moderbolagets  
1.1.48 egna kapital, tkr 

1.1.49 Aktie-
kapital 

1.1.50 Reserv-
fond 

1.1.51 Över-
kursfond 

1.1.52 Balanserat 
resultat 

1.1.53 Årets resultat 1.1.54 Summa 

Eget kapital 31 
december 2011 

 838 - 24 929 -1 104 -12 738                 11 927 

Vinstdisposition enligt 
beslut av bolagsstämman 

 - - - -12 738 12 738 - 

Nyemission  337 - 11 663 - - 12 000 
Årets resultat  - - - - -19 370 -19 370 
Eget kapital 31 
december 2012 

 1 175 - 36 592 -13 842 -19 370 4 557 

Vinstdisposition enligt 
beslut av bolagsstämman 

 - - - -19 370 19 370 - 

Räntekompensation  - - - 3 122 - 3 122 
Nyemission  2 953 - 50 470 - - 53 423 
Kostnader hänförliga till 
nyemission 

   -6 111   -6 111 

Årets resultat  - - - - -21 059 -21 059 
Eget kapital 31 
december 2013 

 4 128 - 80 951 -30 090 -21 059 33 930 
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1.1.55 Rapport över kassaflöde, tkr 
1.1.56  

1.1.57                Koncernen               Moderbolaget 

1.1.58  Not 2013 2012 2013 2012 
      
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

     

Rörelseresultat efter finansiella poster  -18 627 -21 374 -21 059 -19 
370 

Avskrivningar och nedskrivningar  6 179 4 206 14 265 4 098 

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 21 3 122 -35 3 122 3 620 
Betald inkomstskatt  166 146 0 0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital 

 

-9 160 -17 057 -3 672 -11 652 
      
Ökning/minskning kundfordringar  -85 241 -1 045 0 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 

 -1 102 1 538 -7 875 1 708 

Ökning/minskning leverantörsskulder  -9 263 3 014 -9 034 2 895 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
skulder 

 -7 299 7 123 -8 999 6 220 

Förändringar i rörelsekapital -17 749 11 916 -26 953 10 823 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 909 -5 141 -30 624 -829 
      
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

     

Aktiverade materiella anläggningstillgångar  -50 35 0 0 
Aktiverade immateriella tillgångar  -5 600 -9 436 -5 600 -9 436 
Investeringar i finansiella tillgångar  -20 800 -69 -2 233 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -5 670 -8 601 -5 669 -11 
669 

      
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 2     

Försäljning av dotterbolag  0 0 0 323 
Nyemission  47 313 12 000 47 313 12 000 
Upplåning   6 303 135 6 303 0 
      
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 53 616 12 135 53 616 12 323 

      
Minskning/ökning av likvida medel  21 037 -1 607 17 322 -175 
Likvida medel vid årets början  154 1 761 75 250 
Omräkningsdifferens  -371 0 0 0 
Likvida medel vid årets slut 3  20 820 154 17 397 75 
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Noter till koncern- och årsredovisningen 
 
Allmän information 
FINT AB (Moderföretaget) och dess dotterbolag (sammantaget Koncernen) har rättigheterna att anpassa 
och sälja Fortnox AB:s ledande webbaserade affärssystem i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. 
Verksamheten bedrivs i tre helägda dotterbolag samt två delägda dotterbolag. 

Moderföretaget är ett svenskt aktiebolag med sitt säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Box 10, 
351 06 Växjö. Moderföretaget är noterat på NGM Nordic MTF. 

Styrelsen har den 2 maj 2014 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande och den kommer 
föreläggas stämman för fastställelse den 16 maj 2014. 

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

 
Grund för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen för koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) 
sådana de antagits av EU. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar 
för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i stycket Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål. 

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2013 

Nedan anges de standarder som koncernen tillämpar för första gången för räkenskapsår som börjar 1 
januari 2013 och som har väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter: 

Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Presentation av övrigt totalresultat förändras så att 
poster som ska omklassificeras till resultatet redovisas separat från poster som aldrig kommer att 
omklassificeras.  

IAS 8 Redovisningprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel har tillämpats för 
rättelse av fel i finansiella rapporter som lämnats frö 2012 och 2011.  

IFRS 13 Värdering till verkligt värde innehåller enhetliga regler för beräkning av verkliga värden där 
andra standarder kräver redovisning till eller upplysningar om tillgångars och skulders verkliga värden. 
Syftet med standarden är att säkerställa att värderingar till verkligt värde blir mer konsekventa och 
mindre komplexa genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS 
avseende verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar.  
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Nya och ändrade redovisningsprinciper som ännu inte har tillämpats av koncernen 

Nedanstående förändringar och uppdateringar har beslutats av IASB och skall börja tillämpas efter 1 
januari 2013. De har inte tillämpats av koncernen vid upprättandet av denna finansiella rapport. 

IFRS 10 Koncernredovisning bygger på redan existerande principer och redogör för när kontroll 
föreligger och således när ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare 
vägledning för att bedöma för när kontroll föreligger. Standarden träder i kraft 1 januari 2013. EU har 
godkänt den med ikraftträdande 1 januari 2014.   

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag innehåller upplysningskrav för dotterbolag, joint 
arrangements,	  intresseföretag	  och	  ”structured	  entities”	  som	  inte	  är	  konsoliderade. Datum för 
ikraftträdande, se ovan under IFRS 10. 

IFRS 9 Finansiella instrument hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar 
och skulder. IFRS 9 ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella 
instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två 
olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering 
fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i 
de avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Den 
största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt värde. För dessa gäller att den del av 
verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat 
istället för resultatet såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch).  
 
FINT AB arbetar för närvarande med att utvärdera de potentiella effekterna av ovanstående beslutade 
men icke implementerade nya och förändrade standards. 

 
Koncernredovisning 
 
Dotterbolag 
Dotterbolag är alla de företag där Koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på 
ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. 
Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller 
konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett 
annat företag. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag. Anskaffningsvärdet för 
ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapital-
instrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till 
verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som 
utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av 
identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill.  

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas 
som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. 

Koncernen består av moderbolaget FINT AB samt dotterbolagen Four Divided by Six AB, ägt till 100 %, 
och förvärvat per 1 april 2010 och per den 28 november 2013, Fortnox Sp zo o, ägt till 100 %, förvärvat 1 
april 2010, Fortnox Software Ltd, ägt till 100 %, startat 16 december 2010, Fortnox GmbH, ägt till 71,25 
%, förvärvat 8 augusti 2011 samt Fortnox Oy, ägt till 75 % och förvärvat 10 oktober 2011. 

Bolagen konsolideras in i koncernen från förvärvs- eller startdatum. 
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Intresseföretag 
 
Intresseföretag är alla de företag där Koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, 
vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i 
intresseföretag redovisas som finansiell anläggningstillgång till verkligt värde, i enlighet med IAS 28, p.1 
och IAS 39. I det fall investeringen är av mer strategisk karaktär och långsiktig, redovisas dessa enligt 
kapitalandelsmetoden. Per dagens datum har koncernen ej några intresseföretag av den senare 
karaktären. Således redovisas samtliga intresseföretag till verkligt värde, med värdeförändringarna i 
rörelseresultatet. Se även avsnitt Finansiella Tillgångar nedan för en utökad beskrivning av redovisning 
och värdering av finansiella instrument. 

Segmentrapportering 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som står i överensstämmelse med den interna rapportering som 
lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren har 
identifierats som verkställande direktören i moderbolaget FINT AB. Segmenten är de geografiska 
marknader som koncernen verkar på. 

 
Omräkning av utländsk valuta 
Funktionell valuta och rapportvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta 
som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är Moderföretagets funktionella valuta 
och rapportvaluta. Övriga funktionella valutor är EUR, PLN och GBP. 

 
Transaktioner och balansposter  
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller 
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och valutakursförluster som uppkommer vid transaktioner i 
utländsk valuta och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens 
kurs, redovisas i resultaträkningen. Kursdifferenser avseende poster som är hänförliga till rörelsen 
redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader medan kursdifferenser av finansiell 
karaktär redovisas inom finansnettot. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar utgörs av inventarier. De redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
planenlig avskrivning. 

 
Immateriella tillgångar 
Goodwill 
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på Koncernens 
andel av det förvärvade dotterbolagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på 
förvärv av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas separat testas 
årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte.  

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. 
Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som 
förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Koncernen fördelar 
goodwill på två identifierade kassagenererande enheter vilka är de geografiska områdena: 

- Sverige 

- Polen 
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Utveckling 

Utgifter för utveckling kostnadsförs när de uppstår. Utgifter som uppstått i utvecklingsprojekt (hänförliga 
till formgivning och test av nya eller förbättrade produkter) redovisas som immateriella tillgångar när 
följande kriterier är uppfyllda: 

(a) det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas,  
(b) ledningen har för avsikt att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den, 
(c) det finns förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången, 
(d) det kan visas hur den immateriella tillgången kommer att generera troliga framtida ekonomiska 

fördelar, 
(e) adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda 

eller sälja den immateriella tillgången finns tillgängliga, och 
(f) de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling, kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt. 

Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa villkor redovisas som kostnader när de uppstår. 
Utvecklingsutgifter som tidigare har redovisats som en kostnad, redovisas inte som en tillgång i en 
efterföljande period. Aktiverade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och 
avskrivningar görs från den tidpunkt då tillgången är färdig att användas, linjärt över nyttjandeperioden, 
ej överskridande fem år. 

Aktiverade utvecklingskostnader skall testas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov i enlighet 
med IAS 36. 

Utvecklingen består i att koncernen anpassar och vidareutveckla Fortnox AB:s webbaserade affärssystem 
till marknaderna i Storbritannien, Polen, Tyskland och Finland, t ex översättning och anpassning av 
systemet för att kunna verka efter lokala regler och bestämmelser. 

Utvecklingskostnader som redovisas som tillgång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, vilken 
inte överskrider fem år. 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, skrivs inte av utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och goodwill, som tidigare har 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

Finansiella tillgångar 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen, övriga fordringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende 
av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de 
finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället.   
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Lånefordringar och kundfordringar 
 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs av Kundfordringar och 
andra fordringar samt Likvida medel i balansräkningen.  

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då Koncernen 
förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och 
kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. Nedskrivningsprövning av 
kundfordringar	  beskrivs	  nedan	  under	  rubriken	  ”Kundfordringar”. 

 
Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En 
reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att Koncernen 
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. 
Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs 
eller genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan mer än 
90 dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. 
Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan. Tillgångens 
redovisade värde minskas genom användning av ett värdeminskningskonto och förlusten redovisas i 
resultaträkningen i posten Försäljningskostnader. När en kundfordran inte kan drivas in, skrivs den bort 
mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning av belopp som tidigare har skrivits bort 
krediteras Övriga externa kostnader i resultaträkningen.  

 
Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag 
inom tre månader från anskaffningstidpunkten. 

 
Aktiekapital 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av 
nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 

 
Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden. 
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Upplåning 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning 
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto 
efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låne-
perioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Bolaget har från och med 2013 använt principer 
avseende beräkning av effektivränta på långfristiga skulder (s.k. dold räntekompensation). 

 
Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i 
praktiken beslutade i de länder där moderföretagets dotterbolag är verksamma och genererar 
skattepliktiga intäkter. I nuläget genereras samtliga skattepliktiga intäkter inom FINTkoncernen i Sverige, 
Polen, Tyskland och Finland. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör, när så 
bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en 
transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och – lagar) som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterbolag och 
intresseföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av 
Koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig 
framtid. 

 
Ersättningar till anställda 
Pensionsförpliktelser 
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har 
inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet 
inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de 
anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.  

 
Intäktsredovisning 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda 
programvaror i Koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer 
och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för 
koncernens verksamhet. Intäktsbeloppet anses inte kunna mätas på ett tillförlitligt sätt förrän alla 
förpliktelser avseende försäljningen har uppfyllts eller förfallit. 
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Ränteintäkter 
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.  

Leasing 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras 
som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament 
från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. För närvarande leasar 
inte bolaget ut tillgångar. 
 

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges 
nedan. 

 
Uppställningsform för resultat- och balansräkning 
Moderbolaget använder de uppställningsformer som anges i årsredovisningslagen, vilket bland annat 
medför att en annan presentation av eget kapital tillämpas.  

 
Aktier i dotterbolag samt i intresseföretag 
Aktier i dotterbolag samt intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Erhållna utdelningar redovisas som intäkter i den utsträckning de härrör från vinstmedel 
som intjänats efter förvärvet.  

När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag eller intresseföretag minskat i värde 
görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. 
Nedskrivningar redovisas i posten Nedskrivning av  andelar i koncernbolag respektive i intressebolag. 

 
Uppskjuten inkomstskatt 
Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av 
sambandet mellan redovisning och beskattning redovisar emellertid i en juridisk person den uppskjutna 
skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Även 
bokslutsdispositionerna i resultaträkningen redovisas inklusive uppskjuten skatt. 

 
Aktieägartillskott 
Moderbolaget tillämpar RFR 2 för koncernbidrag och aktieägartillskott. Ett koncernbidrag eller 
aktieägartillskott som moderbolaget erhåller redovisas som en finansiell intäkt medan ett koncernbidrag 
eller aktieägartillskott som moderbolaget lämnar till ett dotterbolag redovisas som en investering. En 
bedömning görs därefter av huruvida det föreligger ett behov av nedskrivning av värdet på aktier och 
andelar ifråga. 
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Finansiell riskhantering  
 
Finansiella riskfaktorer 
Valutarisk 
Koncernen arbetar på en internationell bas där både intäkter och utgifter uppkommer i utländsk valuta. 
Det finns en osäkerhet kring hur valutakurser relativt svenska kronor föreligger i framtiden. Bolaget 
säkrar inte valutaflöden och därför finns en möjlighet att förändringar i valutakurser kan påverka bolagets 
förmåga genomföra sina planer. 

Kreditrisk 
Kreditrisk uppstår genom likvida medel samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående 
fordringar och avtalade transaktioner. Bolagen i koncernen skall minimera finansiell kreditrisk genom att 
välja motparter med hög kreditvärdighet. Kundfordringarna karaktäriseras av en låg risk då varje delpost 
är liten i förhållande till total fordringsmassa. Reservering av osäkra fordringar sker efter individuell 
prövning.  

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk hanteras genom att Koncernen innehar tillräckligt med likvida medel. Då koncernen ännu 
inte genererar positivt kassaflöde från den löpande verksamheten tas likvida medel in via nyemission. 
Bolagets styrelse bedömer fortlöpande bolagets finansieringsbehov. Nuvarande finansiering bedöms vara 
tillräcklig för att säkerställa fortsatt drift.  

 
Hantering av kapitalrisk 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga Koncernens förmåga att fortsätta sin 
verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra 
intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.  

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan Koncernen utfärda nya aktier, återbetala kapital 
till aktieägarna eller sälja tillgångar för att minska skulderna.  

Finansieringsrisk 
Koncernen är i behov av finansiering då utveckling av de webbaserade systemen föregår försäljningen. 
Den löpande finansieringen har skett via nyemissioner. Finansieringsrisken är att koncernen inte vid en 
given tidpunkt skulle kunna erhålla finansiering, att den försvåras och/eller fördyras. 
 
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål  
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i 
huvuddrag nedan. 

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och balanserade 
utvecklingsarbeten, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i avsnitt Immateriella tillgångar. 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För 
dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 9). 

Inga nedskrivningsbehov har identifierats under 2012 eller 2013. 

De finansiella tillgångarnas kreditkvalitet 
Kundfordringarna karaktäriseras av en låg risk då varje delpost är liten i förhållande till total 
fordringsmassa samt att koncernens kreditpolicy är restriktiv.  

Likvida medel består av kassamedel och bankmedel.  
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Not 1 Information om rörelsesegment  
Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av 
verkställande direktören och som används för att fatta strategiska beslut. Verkställande direktören 
bedömer verksamheten per geografisk marknad.  

 

Helår 2013 Sverige Polen Tyskland Storbritannien Finland Elim Totalt 

Segmentets 
nettoomsättning 

4 862 0 72 25 273 -1 671 3 561 

Segmentens 
omsättning exkl 
intern omsättning 

3 191 0 72 25 273 0 3 561 

EBITDA justerad -5 051 -237 -2 484 -1 695 -1 400 0 -10 867 
Avskrivning av 
materiella och 
immateriella 
tillgångar 

-6 149 0 -10 0 0 0 -6 159 

Rörelseresultat -11 200 -237 -2 494 -1 695 -1 400 0 -17 026 
Tillgångar 46 193 2 697 394 270 287 -1 753 48 088 
        
Helår 2012 Sverige Polen Tyskland Storbritannien Finland Elim Totalt 

Segmentets 
nettoomsättning 

8 453 0 10 2 42 -5 982 2 525 

Segmentens 
omsättning exkl 
intern omsättning 

2 471 0 10 2 42 0 2 525 

EBITDA justerad -11 892 -306 -2 312 -2 123 -2 144 2 138 -16 639 
Avskrivning av 
materiella och 
immateriella 
tillgångar 

-4 113 0 -4 0 -1 0 -4 118 

Rörelseresultat -16 005 -306 -2 316 -2 123 -2 145 -2 138 -20 758 
Tillgångar 29 673 2 648 448 68 21 -6 109 26 785 
         
Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor.  

 

Not 2. Övriga intäkter 
 Koncern Moderbolag 
  2013 2012 2013 2012 

Valutakursdifferenser 3 7 3 7 
Övrigt 71 67 0 0 
 Summa 74 74 3 7 
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Not 3 Ersättningar till revisorerna 

 
Koncern Moderbolag 

Ersättningar till revisorerna 2013 2012 2013 2012 
EY 

    Ersättning för revisionsuppdraget 0 97  0 97 
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 0 0 0 0 
Skatterådgivning 0 0 0 0 
Övriga tjänster 0 25 0 25 

     PwC     
Ersättning för revisionsuppdraget 240 0 240 0 
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 236 0 236 0 
Skatterådgivning 0 0 0 0 
Övriga tjänster 0 0 0 0 

Andersson & Co Revisionsbyrå AB 
    Ersättning för revisionsuppdraget 7 29 0 7 

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 0 0 0 0 
Skatterådgivning 0 1 0 0 
Övriga tjänster 175 0 175 0 
Koncernen totalt 658 152 651 129 

 

 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 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 

 



Årsredovisning FINT AB 2013-12-31   
  
 

 28 
 

Not 4 Transaktioner med närstående 
Det har under året inte funnits några transaktioner med närstående som väsentligt påverkat koncernens 
eller moderbolagets ställning. 

Not 5 Åtaganden 
Åtaganden avseende operationell leasing  
Koncernen hyr lokaler och bilar enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna 
varierar mellan 1 och 5 år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift 
som överensstämmer med en marknadsmässig avgift. 

Koncernen leasar också olika slags maskiner och andra tekniska anläggningar enligt uppsägningsbara 
operationella leasingavtal. Uppsägningstiden för Koncernen avseende dessa avtal är sex månader.  

 Koncern Moderbolag 
  2013 2012 2013 2012 

Inom 1 år 79 17 0 0 
Mellan 1 och 5 år 203 119 0 0 
  282 136 0 0 
     

Not 6 Ersättningar till anställda 

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till 
verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och pensionsförmån. Med 
andra ledande befattningshavare avses dotterbolagens verkställande direktörer. Samtliga ersättningar 
bedöms vara marknadsmässiga. Inga bindande avtal avseende konsulttjänster finns för någon 
styrelseledamot. Ansvarig för motsvarande förhandling med andra ledande befattningshavare är 
verkställande direktören. Inga finansiella instrument har använts som ersättning till styrelse och ledande 
befattningshavare.  

Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har 
inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet 
inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de 
anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.  

 

 
 

Koncern Moderbolag 

 Ersättningar till anställda 2013 2012 2013 2012 
Löner och andra ersättningar 9 584 8 646 4 408 4 203 
Sociala avgifter 2 170 2 267 1 176 1 015 
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 305 448 176 280 
 Summa 12 059 11 361 5 760 5 498 
 
 

    

 Koncern Moderbolag 
Löner och andra ersättningar 2013 2012 2013 2012 
Styrelsens ordförande 300 0 300 0 
Verkställande direktör tillika koncernchef 988 1 008 988 1 008 
Dotterbolagsstyrelse 0 0 0 0 
Verkställande direktörer i dotterbolag 2 630 793 0 0 
Övriga anställda 5 666 6 845 3 646 3 195 
Summa 9 584 8 646 4 934 4 203 
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Not 6 Ersättningar till anställda, forts 
 
 
 

 Koncern Moderbolag 
Sociala och pensionskostnader 2013 2012 2013 2012 
Pensionskostnader för verkställande direktör 
tillika koncernchef 55 0 55 0 

Pensionskostnader verkställande direktörer i 
dotterbolag 156 110 0 0 

Pensionskostnader övriga anställda 94 338 121 280 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 170 2 267 1 176 1 015 
Summa 2 475 2 715 1 352 1 295 
      
I sociala avgifter enligt lag och avtal ingår särskild löneskatt för pensionsförsäkringspremier. 

   

 Koncern Moderbolag 
Medeltal anställda  2013 2012 2013 2012 
Kvinnor 4 7 4 2 
Män 16 20 6 7 
Totalt antal anställda 20 27 10 9 
 
 
 
 

    

  2013-12-31 2012-12-31 
Könsfördelning i Koncernen (inkl 
dotterbolag) för styrelseledamöter och övriga 
ledande befattningshavare  

Antal på 
balansdagen 

Varav 
män 

Antal på 
balansdagen 

Varav 
män 

Styrelseledamöter 8 8 9 9 
Verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare 8 6 5 5 

 16 14 14 14 
I moderbolagets styrelse sitter 4 (2) personer varav alla är män. 
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Not 6 Ersättningar till anställda, forts 
        
Löner och andra ersättningar till 
moderbolagets styrelse och 
ledning 2013 

Grundlön 
Arvode 

Rörlig 
ersättning Övriga 

förmåner 

Pensions- 
kostnad Aktierel. 

ersättning 
Övrig 

ersättning Summa 
Lars Karlsson, styrelsens ordförande 300* 0 0 0 0 0 300 
Peter Lainevool, styrelseledamot 75* 0 0 0 0 0 75 
Joakim Lorentzon, styrelseledamot 75* 0 0 0 0 0 75 
Hasso Wien, styrelseledamot** 0 0 0 0 0 277 277 
Camilla Jarnemyr, verkställande 
direktör 2013-08-01—2013-12-31 325 0 0 55 0 0 380 

Jan Älmeby, verkställande direktör 
och styrelseledamot 2013-01-01—
2013-07-31 

663 0 0 0 0 0 663 

Summa 1 715 0 0 55 0 0 1 770 
 

      
 
 

   
  

Löner och andra ersättningar till 
moderbolagets styrelse och ledning 
2012 

Grundlön 
Arvode 

Rörlig 
ersättning Övriga 

förmåner 

Pensions
- 

kostnad 
Aktierel. 

ersättning 
Övrig 

ersättning Summa 
Assar Bolin, styrelsens ordförande 0 0  0   0 
Jan Älmeby, verkställande direktör och 
styrelseledamot 1 008 0 0 0 0 0 1 008 

Summa 1 008 0 0 0 0 0 1 008 
        
*) Arvoden faktureras med tillägg för sociala avgifter. Sociala avgifter uppgår under 2013 till 141 tkr.  
**) Konsultersättning som CEO faktureras enligt avtal med Fortnox GmbH. Ingen ersättning för styrelseuppdraget 
utgår. 

 
 
Not 7 Finansiella poster 

 Koncern Moderbolag 
  2013 2012 2013 2012 

Nedskrivningar av andelar och fordringar i 
dotterbolag 0 0 -8 104 -3 132 

Resultat från andelar i koncernföretag 0 313 0 313 
Nedskrivningar av fordringar i intresseföretag -20 -800 -20 -800 
Ränteintäkter 1 1 268 114 
Räntekostnader -1 840 -85 -1 811 -19 
Kursdifferenser 258 -46 258 -46 
Summa -1 601 -617 -9 409 -3 570 
 
Not 8 Inkomstskatt 
 Koncern Moderbolaget 

  2013 2012 2013 2012 
Aktuell skatt -97 0 0 0 
Uppskjuten skatt  0 32 0 0 
Redovisad skattekostnad -97 32 0 0 

 
Ej aktiverade ingående underskottsavdrag i moderbolaget uppgår till 22 856 tkr. 
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Not 9 Immateriella tillgångar 
              Koncernen Moderbolaget 

 Balanserade 
utgifter för 

utvecklingsarbeten 

Goodwill Balanserade 
utgifter för 

utvecklingsarbeten 
Räkenskapsåret 2012    
Ingående ack 
anskaffningsvärde 17 869 2 757 17 869 

Årets aktiveringar 9 436 0 9 436 
Utgående ack 
anskaffningsvärde 27 305 2 757 27 305 

    
Ingående ack 
avskrivningar 0 0 0 

Årets avskrivningar -4 072 0 -4 072 
Utgående redovisat 
värde 23 233 2 757 23 233 

    
              Koncernen Moderbolaget 

 Balanserade 
utgifter för 

utvecklingsarbeten 

Goodwill Balanserade 
utgifter för 

utvecklingsarbeten 
Räkenskapsåret 2013    
Ingående ack 
anskaffningsvärde 27 305 2 757 27 305 

Årets aktiveringar 5 600 0 5 600 
Utgående ack 
anskaffningsvärde 32 905 2 757 32 905 

    
Ingående ack 
avskrivningar -4 072 0 -4 072 

Årets avskrivningar -6 116 0 -6 116 
Utgående redovisat 
värde 22 717 2 757 22 717 

    
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill  
 
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE), identifierade per operativ enhet. De 
KGE:er som identifierats är två stycken, vilka är följande:  

1. Polen 
2. Sverige  
 

En sammanfattning av fördelningen av goodwill per KGE är enligt följande: 
   2013 2012 
Goodwill Polen   2 664 2 664  
Goodwill Sverige             93 93 
Summa immateriella tillgångar för prövning av nedskrivning   2 757 2 757 
 

Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa 
beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt, baserade på finansiella budgetar som 
godkänts av företagsledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden 
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extrapoleras med hjälp av en bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. Tillväxttakten bedöms inte 
överstiga den långsiktiga tillväxttakt för marknaden där berörd KGE verkar. 
Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är:  
     Polen      Sverige 
Tillväxttakt bortom budgetperioden 2,0 % 2,0 %           
Diskonteringsränta före skatt     25,0 % 25,0 %  
 
Om den uppskattade diskonteringsräntan före skatt som tillämpats för diskonterade kassaflöden hade 
varit 1 % högre än ledningens bedömning (allt annat lika), skulle Koncernen ha skrivit ner goodwill eller 
andra immateriella tillgångar med 0 tkr. Förutom ovan väsentliga antaganden är också rörelsemarginalen 
samt förändring av rörelsekapitalet av central betydelse vid nedskrivningsprövningen. Koncernen har 
prognosticerat de kommande fem årens utveckling av omsättning, kostnader och investeringar. 
Tillväxttakten avseende intäkterna prognosticeras till att fördubblas inom 3 år för att därefter öka med ca 
20-50 % per år under de kommande två åren. Kostnaderna prognosticeras minska under kommande år, 
jämfört med innevarande år, för att därefter svagt öka. Ökningstakten av kostnaderna ligger under 
ökningstakten av intäkterna. Investeringar i utveckling bedöms de kommande fem åren att ligga i nivå 
med innevarande räkenskapsår. 
 
Dessa antaganden har använts för att analysera varje KGE inom respektive rörelsegren. Ledningen har 
fastställt den budgeterade bruttomarginalen, baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på 
marknadsutvecklingen. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika 
risker som gäller för de olika Kassagenererande enheterna. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov av balanserade utvecklingsarbeten 
 
Tillgångarnas värde har prövats genom ett Impairment test för moderbolaget och inget 
nedskrivningsbehov föreligger. 
 
 
Not 10 Inventarier 

 
Koncern Moderbolag 

 2013 2012 2013 2012 
Ingående anskaffningsvärde 310 250 127 127 
Årets inköp 12 60 0 0 
Årets försäljningar/utrangeringar -62 0 0 0 
Utgående anskaffningsvärde 260 310 127 127 

     Ingående avskrivningar -178 -72 -56 -30 
Årets avskrivningar enligt plan -43 -46 -25 -26 
Årets försäljningar/utrangeringar 59 0 0 0 
Korrigeringar av avskrivningar 0 -60 0 0 
Utgående avskrivningar enligt plan -162 -178 -81 -56 
Utgående bokfört värde 98 132 46 71 

 
 
Not 11 Andelar i koncernföretag 

  Andelar i dotterbolag 
     Moderbolag Org.nr Säte Resultat Eget kapital 

 Four Divided by Six AB 556508-8837 Växjö 314 2 505 
 Fortnox Sp zo o 141047890 Polen -255 -559 
 Fortnox Software Ltd 07471933 England -1 795 -4 814 
 Fortnox GmbH HRB 119277 Tyskland -2 597 - 5 698 
 Fortnox Oy 2440382-4 Finland -1 435 -3 003 
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Moderbolaget Kapitalandel Röstandel Antal andelar 

Bokfört 
värde    

2013-12-31 

Bokfört 
värde    

2012-12-31 
Four Divided by Six AB 100 % 100 % 1 000 1 103 1 054 
Fortnox Sp zo o 100 % 100 % 100 0 0 
Fortnox Software Ltd 100 % 100 % 100 1 1 
Fortnox GmbH 71,25 % 71,25 % 100 161 161 
Fortnox Oy 75 % 75 % 100 549 549 

    
1 814 1 765 

 
 
 
 
 
Not 12 Andelar i intresseföretag 
 

    

 
Direkt ägda Org.nr Säte Kapitalandel Rösträttsandel   

ClickOffice AB 556592-
8131 Umeå 49 % 49 %  

            
  Koncern Moderbolaget 

Direkt ägda 
Antal 

andelar 

Bokfört 
värde 

2013-12-31 

Bokfört 
värde 

2012-12-31 

Bokfört 
värde 

2013-12-31 

Bokfört 
värde 

2012-12-31 
ClickOffice AB 244 510 0 0 0 0 
 
Koncernens innehav i ClickOffice AB är sedan 2012 nedskrivet till 0 kr.  
 
Not 13 Kundfordringar 
Det bokförda värdet på kundfordringar bedöms motsvara det verkliga värdet. Per den 31 december 2013 
uppgick fullgoda kundfordringar till 128 (38) tkr. Alla kundfordringar är i SEK. 
Inget nedskrivningsbehov anses föreligga för kundfordringar per den 31 december 2013.  Åldersanalysen 
av kundfordringarna framgår nedan: 
 

  
Koncern Moderbolag 

  
2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Ej förfallet 
 

93 35 0 0 
Mindre än 3 
månader 

 
0 2 0 0 

Mer än 3 
månader 

 
30 1 0 0 

Summa 
 

123 38 0 0 
 
Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för kundfordringar. 
Koncernen har ingen pant som säkerhet. 
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Not 16 Aktiekapital  
Totalt antal aktier är 375 197 529 (106 770 173) stycken vid periodens utgång med ett kvotvärde på 1,1 
(1,1) öre per aktie. Alla emitterade aktier är till fullo betalda. 

 
 
Not 17 Långfristiga skulder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 18 Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder i SEK fördelat per valuta: 

 Koncern Moderbolag 

 2013 2012 2013 2012 
SEK 638 9 842 638 9 672 
EUR 20 40 0 0 
PLN 0 6 0 0 
GBP 28 61 0 0 
Summa 686 9 949 638 9 672 

 

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

 Koncern Moderbolag 
  2012-

12-31 
2012-
12-31 

2012-
12-31 

2012- 
12-31 

Förutbetalda hyror 34 0 34 0 
Förutbetalda pensionskostnader 0 1 0 0 
Förutbetalda försäkringspremier 49 43 47 11 
Upplupna intäkter 0 4 0 0 
Övriga poster 43 17 40 0 
Summa 126 65 121 11 

 
 
Not 15 Likvida medel 
 
 Koncern Moderbolag 
  2013- 

12-31 
2012- 
12-31 

2013- 
12-31 

2012- 
12-31 

Kassa och bank 20 820 154 17 397 75 
 

    
 

 Koncern Moderbolag 
  2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Förfallen senare än 1 år 
men tidigare än 5 år efter 
balansdagen 

3 000 0 3 000 0 

Förfaller senare än 5 år 
efter balansdagen 3 303 0 3 303 0 

Summa 6 303 0 6 303 0 
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Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
Not 20 Rättelse av fel 
 
 
Under 2011 och 2012 har dotterbolaget Four Divided by Six AB fakturerat moderbolaget för 
utvecklingsarbete. Denna kostnad har moderbolaget aktiverat medan försäljning och aktivering felaktigt 
eliminerats bort i koncernen. Rättelsen medför att resultatet för 2011 i koncernen blir 4 369 tkr bättre 
och för 2012 förbättras resultatet med 3 760 tkr. Nedan visas hur denna rättelse påverkar respektive 
period. I kolumnen belopp innan rättelse visas de tidigare rapporterade beloppen, i kolumnen rättelse 
visas på vilken rad och med vilket belopp som rättelsen gjorts samt att det i kolumnen belopp efter 
rättelse visas hur de nu rättade rapporterna ser ut. Principerna för aktivering av utvecklingsutgifter är de 
samma som i senast avlämnade årsredovisning. 
 
 

 
 
 
 Koncern Moderbolag 
  2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Upplupna löner 0 0 0 0 
Semesterlöner 508 647 383 374 
Upplupna sociala avgifter 124 439 114 168 
Övriga poster 610 4 156 305 4 111 
Summa 1 242 5 242 802 4 683 
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Koncernens rapport över resultatet, 
TKR 

Belopp innan 
rättelse  

12-01-01- 
12-12-31 

Rättelse Belopp efter 
rättelse  

12-01-01-  
12-12-31 

Belopp innan 
rättelse 

 11-01-01- 
11-12-31  

Rättelse Belopp efter 
rättelse 

11-01-01-  
11-12-31 

 

 
Nettoomsättning 2 525  2 525 1 728  1 728  

Aktiverat arbete för egen räkning 3 719  3 719 2 695  2 695  
Övriga rörelseintäkter 74  74 165  165  
Summa rörelseintäkter 6 318  6 318 4 588  4 588  

        
Övriga externa kostnader -11 727  -11 727 -8 688  -8 688  
Personalkostnader -14 991 3 760 -11 231 -10 295 4 369 -5 926  
Avskrivningar -4 118  -4 118 -48  -48  
Summa rörelsekostnader -30 836 3 760 -27 076 -19 031 4 369 -14 662  

        
Rörelseresultat -24 518 3 760 -20 757 -14 443 4 369 -10 074  

        
Finansiella intäkter 314  314 4  4  
Finansiella kostnader -931  -931 -39  -39  
Summa finansiella poster -617  -617 -35  -35  

        
Resultat efter finansiella poster -25 134 3 760 -21 374 -14 478 4 369 -10 109  

        
Skatt på årets resultat 32  32 -127  -127  

        
Periodens resultat -25 102 3 760 -21 342 -14 605 4 369 -10 236  

        
Periodens nettoresultat hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare -23 816  -20 249 -14 481  -10 149  
Innehavare av icke bestämmande inflytande - 1 287  - 1 094 -124  -87  

        
3.1.1 Koncernens rapport över 

totalresultatet        

Poster som senare kan återföras i 
resultaträkningen 
Omräkningsdifferenser i 
utlandsverksamhet 

46  46 -271  -271  

        
Summa totalresultat för perioden -25 056 3 760 -21 296 -14 876 4 369 -10 507  

        
Totalresultatet hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare -23 770  -20 203 -14 752  -10 419  
Innehavare av icke bestämmande inflytande -1 287  -1 287 -124  -88  
        
Resultat per aktie, kr -0,22  -0,19 -0,24  -0,17  
Genomsnittligt antal aktier under perioden 91 338 841  91 338 841 61 014 127  61 014 127  

Antal aktier vid periodens utgång 106 770 173  106 770 173 76 145 174  76 145 174  
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3.1.2 Koncernens rapport över  
finansiell ställning, TKR 

Belopp 
innan 

rättelse 
12-12-31 Rättelse 

 
Belopp 

efter 
rättelse 

12-12-31 

Belopp 
innan 

rättelse 
11-12-31 Rättelse 

 
Belopp 

efter 
rättelse 

11-12-31 
       
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar        
       

Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utvecklingsutgifter 15 104 8 129 23 233 13 500 4 369 17 869 
Goodwill  2 757  2 757 2 757  2 757 
Summa immateriella 
anläggningstillgångar  

17 861 8 129 25 990 16 257 4 369 16 257 

         
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier 132  132 178  178 
Summa materiella 
anläggningstillgångar  

132  132 178  178 

       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i intresseföretag 0  0 800  800 
Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

0  0 800  800 

         
Summa anläggningstillgångar  17 993 8 129 26 122 17 235 4 369 21 604 
         
Omsättningstillgångar        
         
Kundfordringar  38  38 278  278 
Aktuella skattefordringar  91  91 237  237 
Övriga fordringar  315  315 1 980  1 980 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  

65  65 200  200 

Summa kortfristiga fordringar  509  509 2 695  2 695 
         
Kassa och bank  154  154 1 761  1 761 
       
Summa omsättningstillgångar  663  663 4 456  4 456 
       
SUMMA TILLGÅNGAR 18 656 8 129 26 785 21 691 4 369 26 060 
 
 

 
 
Not 20 Rättelse av fel, forts 
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Not 20 Rättelse av fel, forts 
 

3.1.3 Koncernens rapport över  
finansiell ställning, TKR 

Belopp 
innan 

rättelse 
12-12-31 Rättelse 

 
Belopp 

efter 
rättelse 

12-12-31 

Belopp 
innan 

rättelse 
11-12-31 Rättelse 

 
Belopp 

efter 
rättelse 

11-12-31 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       
Eget kapital        
Aktiekapital  1 175  1 175 838  838 
Övrigt tillskjutet kapital 34 970  34 970 23 307  23 307 
Reserver -38  -38 -84  -84 
Balanserat resultat inklusive årets 
resultat 

-37 801 8 129 -29 672 -13 985 4 369 -9 616 

Innehavare av icke bestämmande 
inflytande 

-138  -138 1 149  1 149 

Summa eget kapital  -1 832 8 129 6 297 11 225 4 369 15 594 
       
Långfristiga skulder       
Uppskjuten skatt 0  0 32  32 
Summa långfristiga skulder 0  0 32  32 
         
Kortfristiga skulder        
Checkräkningskredit 325  325 190  190 
Leverantörsskulder  9 949  9 949 6 935  6 935 
Övriga skulder  4 972  4 972 2 348  2 348 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter  

5 242  5 242 961  961 

Summa kortfristiga skulder  20 488  20 488 10 434  10 434 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

18 656 8 129 26 785 21 691 4 369 26 060 
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Not 21 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 

 
Koncern Moderbolag 

  2013 2012 2013 2012 

Räntekompensation  3 122 0 3 122 0 
Nedskrivning av värdet av dotterbolagsaktier och 
fordringar på dotterbolag 0 0 0 3 132 
 
Nedskrivning av värdet av intresseföretag 0 800 0 800 
 
Övriga poster 0 -862 0 -312 
 3 122 -62 3 122 3 620 
     

 
 
Underskrifter 
 
Stockholm den 2 maj 2014 
 
 
 
 
Lars Karlsson      Peter Lainevool 
Styrelseordförande     Styrelseledamot 
 
 
    
 
 
Joakim Lorentzon     Hasso Wien 
Styrelseledamot      Styrelseledamot  
 
 
      
 
 
 
Camilla Jarnemyr 
Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 maj 2014 och den avviker från standardutformningen.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
 
 
 
Nicklas Kullberg  
Auktoriserad revisor 



Revisionsberättelse 
Till årsstämman i FINT AB (publ), org.nr 556802-6891 
 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för FINT AB (publ) för år 2013. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 5-39.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och 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 felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 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 
yrkesetiska 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 årsredovisningen 
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 direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

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 enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2013 av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
räkenskapsåret 2012 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad den 24 april 2013 med modifierat 
uttalande - uttalande med reservation samt upplysning av särskild 
betydelse i rapport om årsredovisningen. 

Grund för uttalande med reservation 

I rapport om årsredovisningen för 2012 anges grund för uttalande 
med reservation enligt följande. I balansräkningen redovisas en 
immateriell tillgång i huvudsak hänförbar till aktiverade 
utvecklingskostnader för programvara. Mot bakgrund av att bolaget 
de senaste åren redovisat förlust är bolagets prognoser om framtida 
kassaflöden mycket svåra att bedöma och om positiva kassaflöden 
inte skulle infrias kan detta förhållande komma att väsentligen 
påverka värdet av redovisade immateriella tillgångar negativt.  

Upplysning av särskild betydelse 

I rapport om årsredovisningen för 2012 finns en upplysning av 
särskild betydelse avseende vikten av att bolagets långsiktiga 
finansiering säkerställs, att den föreslagna nyemissionen genomförs 
och att försäljningsintäkterna ökar för bolaget och koncernen för att 
bolaget och koncernen ska kunna fortsätta sin drift och kunna 
realisera sina tillgångar och reglera sina skulder inom ramen för den 
normala verksamheten.  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för FINT AB (publ) för år 2013. 

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 beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
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 verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

 



 

 

 

 

Vi anser att de revisionsbevis vi 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. 

Anmärkning 

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen 
skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen inte har betalats i rätt tid. 
Detta har utöver dröjsmålsräntor inte medfört någon skada för 
bolaget. 
 
Stockholm den 2 maj 2014 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 

 

 

 


