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Fortnox International AB
Org.nr 556802-6891

Fö rvaltn i n gsberättel se

Information om verksamheten
Bolagets verksamhet är att anpassa programvaran Fortnox inför
en inlernal ionell lansering.

2 (t6)

Flerårsöversikt (tkr)
Koncernen

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal ar-rställda

Moderbolaget

Nettoomsättning
Resu ltat efter f-inansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal anställda

2010

3 366

-1 560

I0 441

1

9

2010

0

-r 104

r1 331

9
a
L

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper

Förslag till behandling av balanserat resultat
Styrelsen loreslår att det balanserade resultatet (kronor):

balanserad vinst
överkr-rrsfond

årets fcirlust

behandlas så att

i ny räkning överföres

0

1 622 69s
-i 103 502

s19 193

s19 193

#



Fortnox International AB
Org.nr 556802-6891

Koncernens
Resultaträkning

3 (16)

Not 2010-03-22
-2010-12-31

Nettoomsättning

Aktiverat arbete frir egen räkning
236 982

3 5'73 286
174 738_Owiga rdrelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar av rnateriella och immateriella
anläggn ingsti I I gån gar

3 98s 006

-1 112 135
-3 384 092

-424 089

-5 520 916

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

Räntekostnader

-1 535 910

191

-23 948
-23 757

Resultat efter finansiella poster -l 559 667

Resultat ftire skatt

Skatt på årets resultat

Minoritetens andel i årets resultat

-t s59 667

-18 239

-6 682

Årets resultat -1 644 588



Fortnox Intentational AB
Org.nr 556802-6891

Koncernens
Balansräkning

4 (16)

Nol 20r0-r2-31

TILLGÅNGAIT

A n lii gg n i ng stil I gri n gn r

Im m a t er i e I I a n n I tiggn i n gs t i I I gån gcu.

Balanserade utgifter f<ir forsknirrgs- oclr
utvecklingsartreten ocli likrrande arbeten

-Q.-o-s-{y!ll

6 493 694

2 343 483

It'Icr t e r i e I I u un I ci ggn i n gst i I I giin gar
Inventalier. verktyg och installationer

8837 177

t42 056

Sum ma anläggningstillgångar

O n6iift ni ngst i I I g å n ga r

Ko r f i.s t i gu .fo rcl r i n gu r
Kundl'ordringar
Aktuel I a skattefr:rdri rrgar

Övriga fordringar'

L:.g1rtbgl"el"d-e.\_q9_t11a_{_eg-o-glt_UpplUpigglkter'

Kussa och bunk

8 979 233

2 499

r 58 129

503 824

sI4 484

I 178 936

288 619

Sumnra omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAII

I 467 sss

10 446 788

q
'w''



Fortnox International AII
Org.nr 556802-6891

Koncernens
Balansräkning

5 (r6)

Not 2010-12-31

EGI|T KAPITAL OCH SKULDDIT

Eget kapitnl
Aktiekapital
Btrndna reserver

Fria reserver

Årets resultat

Sunrma cget kapital

Minoritetsitiresse
M inoritetsintresse

Kortfristiga skulder
l.,everantörsskulde r

Övriga skulder

.-u-Lulgp"ng.."Lq-s-!ru-q9r-g-cbft i-Lr{-bg-1ql9"e-ntät-qgl..

SUMMA BGET KAPITAL OCH SKULDEII

POSI"I.JIT INOM LINJEN
Ställda säkcrheter

Ansvarsftirbindclser

513 700

30 30s

1802702

" ":1__61_4 ,58q

702 1r9

930 522

958 422

7 476 t4s

. .i79lp!_
8 8r4 147

r0 446 788

Inga

Inga

K
i0
lt



Fortnox International
Org.nr 556802-6891

Koncernens
Kassaflödesanalys

AI] 6 (r6)

Not z0rA-W-22
-2010-12-31

Den löpande vcrksamheten
Ilesultat efier fi nalrsiella poster

Justerirrgar för postet'sorn irrte ingår i kassaflödet rn.rn

Betald skan

Kassaflötle från tleu löpande ve rksamhetcn förc
ftirändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från ftirändringar i rörclsekapital
Förändring kurrd l'or d ringar'

Irörändrirtg av kortli'i sti ga for diingar
Förändring Ievetantörssku lder

l-e$rdiine-s-u--\.e*.fl :l!s-q."s"hrlslst--"
Kassaflöde från den löpan<le verksamheten

I nvcsteri n gsverksam hcten
Investeri ngar i irn ruateriel la an läggn i ngsri I I gångar

.. ll"vs s Lq-LLle-et. i il rle l i e l,l s" 9"! liiss.tits* ! !! e*r u_a L

Kassafl öde från invcsterin gsverksa m heten

Fina nsieringsverksa m heten

M inoritetsintresse

.Nv-s"nip-s-igt.-o-g-b"g:nlgirg:d!l'ft r-et'
Kassafl öde från fi nausieringsverksamhctcn

-t ssg 667

424 089

-236 368

-l 371 946

-2 499

-r 018 308

958 422

7 855 725

6 421 394

-9 250 73t

"--- :l l? l?"1 .

-9 403 322

923 840
2 346 707

3 210 547

Årcts kassaflöde 288 619

288 619Likvida metlelvid årets slut

,N
4"



Fortnox International
Org.nr 556{102-6891

Moderbolagets
Resultaträkning

AI] 7 (16)

Not 20rc-a3-22
-2010-12-31

Rörelsens inttikter
Nettoornsättnirrg

Aktiverat arbete lör egerr r'äkrring

*Qy{g-l igry-!.wtrlq !-t-e-L---.

llöre I sens ko.s t ncrder

Övri ga exterrra kostrracler

Personalkostlrader

å-ys-!ri-u-liLrsilrfl -y.r"l-419"{igllg..eil.e"se"ling-Llillgå$_er_

0

444 286

8"Q,{

445 090

-l ilr828
-491 633

. :1$I-8
614 3r9-1

llörelse resultat

Ilesultat från finansiella poster
Ränteintäkter

-l 169 229

6',r 04t

:l "i-.I-l
6s 727

Räntekostnader

llesultat cftcr finansiella poster

Skatt på årets resultat

-l 103 s02

Årets resultat -t r03 s02



Fortnox Intelnational
Org.nr 556802-6891

Moderbolagets
Balansräkning

AI] 8 (16)

Not 2010-12-31

TILI,,GÅNGAR

A n I iigg n i n gsti { I gti n g a r

I m m tt I er iel I a cm kiSggn in g.s I i ll gfur gar
Balanserade utgifter för forsknings- och

.$_v_9_c_k[.qg.g-q-e_1-9-! ggh liknande arbercn 3 6 493 694

6 493 694

t--"_ - -"_ ""_"__ l?L2qJ
t21 905

I 943 256

I,[a I e r i e I I u m I ä ggn i n gs I i ll gån gar

"-l"tt-r9l!-ali-q:,,-\ip*!'rs,osh!.rnlcll_qlierel._.

f i n ens i e I I a an I tiggn i n g.r t i I I gån gttr

Sunrma anläggningstillgångar

O ms iit t n i n gst i I I gri n gar

Kortf i,r t i gct .fti rdr i n ga r
Fordrin gar lr os konccrn ft)retag
Övriga ltlrdringar

Ka.rsa oclz bunk

8 ss8 8ss

2 0t0 459

485 253

e_Q 2$f
2 586 698

I 84 976

Surnma ornsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2 171 674

11 330 s29

K
4"



Irortnox International AB
Org.nr 556802-6891

Moderbolagets
Balansräkning

e (16)

Not 24rc-l2-3t

IiGET KAPITAL OCH SKULDDR

Eget knpital
Bmdet eget kapitul
Aktie kapital

_ l'_å$_*jl{e ly_ery iss igq
513 700

30 305

Ii'itt eget kapital
Överkursfond
Årets rcsultat

544 005

I 622 695

:l l9i "IQz
519 I93

Sunrma cgct kapital

Kortfristigo skulder
Lct erarr1örsskrr lcler

Skulder ti ll korrcernföretag

Övriga skulder'

I]-pph,p:r.+. "\.o,.q!$,g.et-es!.&'t-!!_t_!rt s! qe-i !!$ls'
Summa kortfristiga skulder

SUMMA BGDT KAPITAL OCI{ SKTJLDBR

POS'I'EI{ INOM I-INJEN

Ställda säkerhcter

Ansvarsftirbindelscr

1 063 198

293863r
I 055

7 247 691

1l? 9i_4"

10 267 331

I 1 330 529

lnga



Irortlrox Intellrational
Org.nr 556802-6891

Moderbolagets
Kassaflödesanalys

AB r0 (16)

Not 20r0-03-22
-2010-12-3t

Den löpande verksamheten
Itesultat efter' fi nansiella poster

.lnlt"qd$-il&-t-p_o_Ltgt_qquutg_ueåLi[e.:.$.1't_(r".dg.i.
Kassaflörle från tlcn löpande verksalnhetcn
ftire l?irä ntl ring av rörelsekapital

Kassaflötle fr'ån fiirändring av rörelsekapitalet
lröriindrirrg av koltfi.isti ga l'ord ri ngar
Förärrdrilr g av Ieverantörssku ldcr

Ist.q!4rir:s.-e_':_1,_q{l.i:!i"ee.*l!rrld-el
Kassaflöde fl'ån den löpandc verksanrhetcn

Investcringsverksa mhetcn
In vesteringar i inr nrateriel la arr läggrr ingsti I I gån gar
Investeringar i rnateriella anläggningstillgångar

..-lLr v g"rlsr ine*:--r frngr Ii"q l le_q:Iesg,u.iri g,:!.t efug3L
Kassaflödc från i nvesteringsverksarnheten

F'ina nsic ri n gsverksanr hcte n
Nyemissiorr

-r 103 s02

4 858

-l 098 644

-2 586 698

2 938 63t
7 3?8 100
6 581 989

-6 493 694
-126 763

-t 943 256
-8 563 713

2 166 700

Årcts l<assaflöde 184 976

184 976Likyida nretlel vitl årets slut

K
&



Fortnox Interrrational AB
Org.nr' 556802-6891

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allnränna upply.sningar
Åt'sredovisningen ltar upprättats enligt årsledovisningslagerr oclr Bokföringsnänrndens allnränna råd.

Fordringar har värderats till det lägsta av arrskal'firingsvärde och det belopp varmed de beräkrras bli
reglcrade, Övriga tillgångaL. skulder samt avsättlringar har värderats till anskal'firirrgsvärde orrr annat ej

änges.

Intäkfsrcdovislring
lntäktel har upptagits till verkligt r,ärde av vad som erhållits eller konrrner att erhållas.

Koncernrctlovisning
On{attning
Koncernredovisnirrgen ornl'attar rnoderbolaget, dotterlbretag i vilket rrroderl'ör'etaget

<lirekt oclr indirekt äger aktier nrotsvarande rner än 50Yo av rösterrra.

Re cl ot, i s n i n g,.s n t e I ocl

Korrcerrtredovisnirtgerr hal upprättats cnligt Jbrv?in,smetodcn. Det irrnebär att ltirvälvade
dotterbolags tillgårrgar och skulder upptagits till det markrradsvärde. som legat till glund
för I'astställande av köpeskillirrgen på al<tierna.

Koncelnens cgrra kapital onr!'attar rnoderbolagcts egna kapital och derr del av

dotterbolagcus egna kapital sorrr lillkornrnit eftcr det att dessa bolag förvärvats.

Nyckeltalsdefi nitio ncr
Soliditet (%)
Justcrat egot kåpital i procent av balånsonrslutning.

1r (16)

$



Fortnox International AB
Org.nr 556802-6891

Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader
Koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

12 (t6)

2010-03-22
-2010-12-31

2

7

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör * I 374 023

I 026213Ovriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader ör styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda

2 400236

lll016
56 1sr

737 993Ovriga sociala avgifter enlist las och avtal

905 160

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

*VD har inte erhållit liin eller styrelsearvode under perioden. Angivna löner

avser anställda i 4DS AB som tillika är styrelseledamöter.

Moderbolaget

3 305 396

2010-03-22
-2010-r2-3r

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

0

2

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övrisa anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader for övriga anställda

345 931

345 931

28 777

99 692Ovriga sociala avsifter enli och avtal

128 469

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

ffi
474 400



Irortnox International AB
Org,nr 556802-6891

Not 2 Avsklivningar och nedskrivningar
Koncernen

Anläggrringstillgångar skrivs av enligt plan över den liirväntadc nyttjancleperioden med hänsyn till
i,äsentligt restr,ä'de. Föliande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill Z0%

r3 (16)

Motlcrbolaget

Anläggrrirrgstillgångar skrivs av elrligt plan över den lbrväntade nyttjandeperioden nrecl hänsyn till
väserrtl i gt restr,ärde. I:'öl iande avskri vrr ingsprocerlt ti I lätn pas:

Matericlla anläggningstillgångar
lnventalier- ve rktyg och installatiorrer

Matericlla anläggnin gstillgå nga r
Irrverrlarier. verktyg och irrstallatiorrer

lrtgåertcle arrskaffir in gsvärderr

Utgåentl e ac ku nr ule rade anska ffir i ngsvä rd cn

2A%

20%

Not 3 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och lihnandc arbetcn
Kouccrncn

20 l 0-12-3 l

0

6 493 694

6 493 694

Utgående redovisat r,ärrle

Moderbolnget

Ingående anskaffir irr gsvärderr

6 493 694

20 10-12-3 I

0

6 493 694IlkQp
Utgående ackunr ulerade anskaffningsvärden 6 493 694

6 493 694Utgåendc redovisat värtle

N



Fortnox Intematiorral AB
Olg.nr 556802-6891

Not 4 Goodu'ill
Koncernen

2010-12-31

lngåerrde anskaffningsvärden 0

Utgående acku nr u lerad c anskaflir i n gsr'är'tlen

lngårende avskrivn ingar'

Utgående:rckunrulerade avskrivningar -413 554

l4 (16)

2 7s7 037

Utgående retlovisat vä rde

Not 5 Inventaricr, verhtyg och installatione r
Koncernen

I ngående anskal'fir ingsr,ärclen

-Ll.B-Qn - " "-

Utgåend e ackurn uleraclc anskaffningsvä rden

Ingåerrde avskrivrr i ngar

.Åt-""lr gv,iliLiYnir !.sn-{-.

Utgående ackumulerade avskrivningar

2 343 483

2010-12-31

0

".!s_? 
s9l

152 sgr

0

-r0 s35

-10 s3s

Utgåcnrle redovisat värele

Moclcrbolagct

lu gående anskal'fir ingsvärderr

t42 0s6

2010-12-3I

. !*ap ".- "

0

l?6 16)-
t26 763Utgåendc ackunr uleradc anskaffn i ngsvärrlcn

Ingående avskrivn ingar
Å_retqpy.skqiytti.11gnl

Utgåcncle ackum uleracle avskrivningar

0

:t $-l-8
-4 8s8

Utgående rctlovisat vär<Ie I21 90s

Ä
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Moderbolaget
Arrtal aktier: 46 700 000

Äktie- I)ågåcnde öve rkurs- Ilatanserat Årcts
kapital nyemission fond resultat resultat

Fortnox International AB
Org.nr 556802-6891

Not 6 För'ändring av cget kapital
Koncernen
Antalaktier: 46 700 000

ISelopp vid årets ingång

Nyenrission
O rrrräkn in gsd i l'feren s

Ilclopp vid åLets irrgång

Nyerrissiolr
År'ets resultat

Ingåendc an skal'fii i n gsvärden

!ntir
Lltgåen tle acku rrr ulcra d e a ns kaffn i ngsvä rrlen

l5 (16)

Al<tie- Iluntlna Fria Årets
kapital rcser'\,er Rese rvcr resrrltat

0000
5 r 3 700 30 305 I 622 695

r80 007

00000
513 700 30 30s I 622 695

-l 103 s02

llclopp vitl årcts utgång 513 700 30 305 1 622 695 0 -l 103 502

Not T Inköyr och ftirsäljning rnellan koncernförctag
Motlerbolaget
lJnder året har inga korrcernint'erna inköp eller l"örsä[ningar'ägt rum.

Not I Andelar i koncernftirettg
Moderbolaget

2010-12-3t

0

I ?.{3 ?ff.
I 943 256

I 943 256Utgående redovisat värde

,K,ty',



I;ortnox International AIJ
Org.rir 556802-6891

Not 9 Specifikation andelar i l<onccrnl?iretag
Modcrbolaget

Kapital-
andel
5t%

100%

Namrt
Irour Divided by Six AB
Fo(nox Sp zo o

Irortrrox Softrvalc Ltd

Ilösträtts-
anclel

5t%
100%

t0a%

Antal
andclar

I 000

100

p9

llok{iirt
värde

I 054 093

888 I 08

", .-l0-:t-.
I 943 2s6

Eget kapital
2 499 723

-r 933 690

I 055

l6 (r6)

Itcsultat
369 2s'l

-434 027

0

Four Divided by Six AI3
Fortnox Sp zo o
Fortnox Softrvare Ltd

0rg.nr
556508-8837

14104't890
07471933

Sätc

Vä4iö
Polcrr

IJngland

i

- l-rnr-.t/ t-i ( .,r -!*-.-, Abrttulfr

Växjö den l0 mars 201 I

Vår rcvisionsbe rättelsc har lämrrats clen l0 rnars 201 I .

Roger Bringhed
Auktoriserad rcvisor

Itickard I.,öf

Auktoliselad revisor

ssarJBolin

erkstäl landc direktör'



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Fortnox International AB
Org.nr 556802-6891

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i Fortnox lnternational AB för räkenskapsåret 2010-03-22 - 2010-12-
31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
forvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen for att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncern-
redovisningen 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 redovisningsprinciperna 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 koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i års-
redovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot 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, års-
redovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.

Ärsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i

Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Växjö den 10 mars 201 1

I{*\tl'. jJ -,- ! t
F.-t'V,-t å,.'" att' -"'' /"' ij
Rogåf Bringhed
Auktoriserad revisor

dcl*A'^l fR-
Rickard Löf \-,
Auktoriserad revisor


