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Förvaltningsberättelse 2011

Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox International AB, 556802-6891 med säte i  

Stockholm avger härmed sin årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret den  

1 januari 2011 till och med den 31 december 2011. 

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

Fortnox Internationals verksamhet

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja  

Fortnox AB:s ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien,  

Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration och  

säljstöd som nås via internet. 

Fortnox International AB bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och 

SPCS (nuvarande Visma).

Koncernen

Koncernen består per 31 december 2011 av moderbolaget Fortnox International AB samt dotter-

företagen Four Divided by Six AB, ägt till 51 %, och förvärvat per 1 april 2010, 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 75 %, förvärvat 8 augusti 2011 samt Fortnox Oy, ägt till 75 % och förvärvat  

10 oktober 2011.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

> Fortnox International AB listades på NGM Nordic MTF 2011-09-12.

> Koncernen redovisar enligt IFRS i och med noteringen på NGM Nordic MTF.

> Värdet av dotterbolagsaktier har i moderbolaget skrivits ned med 2 414 tkr.

> Värdet av fordringar på dotterbolag har skrivits ned med 1 806 tkr.

> Dotterbolaget i Polen har från moderbolaget erhållit ett aktieägartillskott om 2 414 tkr.

> Royaltyersättning till Forntox AB är under omförhandling.

> Fortnox programvara har lanserats i Finland.

Fortnox International AB

 

Fortnox Software Ltd Four Divided by Six AB Fortnox Sp. Z o. o. Fortnox GmbH Fortnox Oy

Company No: 07471933 Org.nr: 556508-8837 NIP: 525-24-03-585 HRB 119277 2440382-4

Ägarandel: 100% Ägarandel: 51% Ägarandel: 100% Ägarandel: 75% Ägarandel  75%

Land: Storbritannien Land: Sverige Land: Polen Land: Tyskland Land: Finland
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Fortnox International AB kommer inledningsvis att erbjuda kunder

Bokföring, Fakturering, Order, CRM Säljstöd, Tidredovisning, Arkivplats och e-faktura.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

> Fortnox programvara har lanserats i Storbritannien

> En riktad nyemission om 12,5 miljoner aktier till kursen 40 öre har i 

 enlighet med styrelsens bemyndigande genomförts.

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

Fortnox Internationalkoncernens 

omsättning och resultat 

Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 728 (237) tkr. Under perioden  

aktiverades arbete för egen räkning om 2 695 (444) tkr samt att utvecklingskostnader aktiverades 

om 7 006 (6 494) tkr vilket avser utvecklingsarbete för anpassning av programvaran och består 

framförallt av lönekostnader och inköp av utvecklingstimmar och översättare.

Rörelseresultatet uppgick till -14 443 (-1 122) tkr. Posten Övriga externa kostnader om  

8 688 (1 713) tkr avser till största del driftskostnader, utvecklingskostnader, licenskostnader  

samt kostnader hänförliga till notering och emission. Periodens resultat före skatt uppgick till 

-14 605 (-1 224) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,11) kr.

Finansiell ställning 

> Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 1 761 (289) tkr. 

 Utnyttjad checkkredit uppgick till 190 (0) tkr.

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 014 (+6 422) tkr.

> Soliditeten, uppgick till 46 (7) %. 

Flerårsjämförelser koncernen 2011 2010

Nettoomsättning, tkr 1 728 237

EBITDA, tkr -14 443 -1 122

Soliditet, % 46,5 6,7
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Förändringar i eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick, per den 31 december 2011, till 11 225 (2 047) tkr, varav  

10 076 (1 116) är hänförligt till moderbolagets aktieägare och 1 149 (931) tkr är hänförligt till  

innehavare av icke bestämmande inflytande.

Väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer i verksamheten

Koncernen är på kort sikt utsatt för valuta- och prisrisker i samband med sin affärsverksamhet 

avseende royaltyersättningar och operativ risk i form av förlust av större kunder.

Medarbetare

Per 31 december 2011 var antalet anställda i koncernen 24 (9) personer, varav 10 (6) arbetar  

med anpassning av Fortnox programvaran och är anställda i det majoritetsägda dotterbolaget  

Four Divided by Six AB. Genomsnittligt anställda i koncernen var under perioden 21 (8) stycken. 

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för perioden 1 januari 2011 till 31 december 2011 uppgick till  

2 699 (445) tkr vilken till största delen består av aktiverade utvecklingskostnader. Resultatet  

efter skatt för perioden uppgick till -12 737 (-1 104) tkr. Personalkostnader uppgick till  

3 895 (498) tkr. Övriga externa kostnader uppgick till 7 370 (1 112) tkr. 

Likvida medel uppgick per den 31 december 2011 till 250 (185) KSEK. Eget kapital i  

Fortnox International AB uppgick till 11 927 (1 063) tkr. Soliditeten uppgår till 50 (9) %. 

Aktiekapital

Per den 31 december 2011 uppgick antalet aktier i Fortnox International AB till  

76 145 174 (46 700 000). Aktiekapitalet i bolaget uppgick vid räkenskapsårets utgång  

den 31 december 2011 till SEK 837.596,914 (513 700,000) kr. Det finns inga begränsningar  

avseende hur många röster aktieägare kan avge vid bolagsstämman. Aktierna är noterade  

på NGM Nordic MTF sedan 12 september 2011.

Fortnox International ABs börskurs vid räkenskapsårets utgång var 0,46 kr, vilket ger ett  

börsvärde på 35 027 tkr.
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Kunden når programvaran via internet från 

dator, mobil eller läsplatta, var som helst i världen.
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Tvister

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

Miljö

Inget bolag i Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet.

Styrelsen

Styrelsen består av 3 ledamöter. Styrelsen arbetar efter fastställd arbetsordning vilken reglerar 

frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ären-

den 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, så-

som utveckling och framsteg samt finansiell rapportering. Styrelsen beslutar inom viktiga områden 

såsom väsentliga avtal, budget, finanspolicy och större investeringar. Enligt arbetsordningen avser 

styrelsen i Fortnox International att hålla 4 sammanträden per kalenderår, utöver konstituerande 

sammanträde. Styrelsen höll 3 (3) protokollförda sammanträden under året.

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

Ingen ersättning utgår till bolagets styrelseledamöter eller till styrelsens ordförande.

Koncernens framtida utveckling 

Lanseringen av produkterna i Finland och efter bokslutsperioden också i Storbritannien har varit 

lyckad. Affärsidén bygger på volymförsäljning till mindre företag antingen direkt eller via redovis-

ningsbyråer. Marknaden för produkterna är mycket stor och förväntas under de kommande åren 

att växa. 

Erfarenheterna från den svenska verksamheten har tagits tillvara för att effektivt kunna bearbeta 

de utländska kunderna. Samarbetet i Sverige mellan Fortnox AB och några av de stora revisions-

byråerna har också resulterat i värdefulla kontakter med deras utländska systerföretag.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.
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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.

Koncernen har under 2011 övergått till att redovisa enligt IFRS, se Grund för rapporternas  

upprättande.

Förslag till resultatdisposition

Följande belopp står till årsstämmans förfogande SEK:

Överkursfond  24 929 277 

Balanserat resultat  -1 103 502

Periodens resultat -12 737 523

   11 088 252

Styrelsen föreslår att årets resultat, -12 737 523 kronor avräknas mot 

balanserat resultat efter disposition uppgår det fria egna kapitalet till: 

Överkursfond 24 929 277

Balanserat resultat - 13 841 025

                               11 088 252
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KOnCERnEnS RESULTATRäKnInG, TKR not 2011-01-01 2010-01-01 

    –2011-12-31 –2010-12-31

Nettoomsättning 1 1 728 237

Aktiverat arbete för egen räkning   2 695 3 573

Övriga rörelseintäkter  2 165 175

Summa rörelseintäkter   4 588 3 985

     

Övriga externa kostnader  3, 4, 16 -8 688 -1 713

Personalkostnader  5 -10 295 -3 383

Avskrivningar 7  -48 -11

Summa rörelsekostnader   -19 031 -5 107

     

Rörelseresultat   -14 443 -1 122

     

Finansiella intäkter  4 0

Finansiella kostnader  -39 -24

Summa finansiella poster   -35 -24

     

Resultat efter finansiella poster   -14 478 -1 146

     

Skatt på årets resultat  8 -127 -78

   

Periodens resultat  -14 605 -1 224

   

Periodens nettoresultat hänförligt till:   

Moderbolagets aktieägare  -14 481 -1 218

Innehavare av icke bestämmande inflytande  -124 -6 

 

KOnCERnEnS RAPPORT öVER TOTALRESULTATET   2011-01-01 2010-01-01 

    –2011-12-31 –2010-12-31 

 

Omräkningsdifferenser i utlandsverksamhet  -271 188

   

Summa totalresultat för perioden  -14 876 -1 036

   

Totalresultatet hänförligt till:   

Moderbolagets aktieägare  -14 752 -1 030

Innehavare av icke bestämmande inflytande  -124 -6

    

Resultat per aktie, kr  -0,24 -0,11

Genomsnittligt antal aktier under perioden  61 014 127 11 055 124

Antal aktier vid periodens utgång  74 145 174 46 700 000
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KOnCERnEnS RAPPORT not 2011-01-01 2010-01-01

öVER FInAnSIELL STäLLnInG, TKR  –2011-12-31 2010-12-31

   

TILLGÅnGAR   

   

AnLäGGnInGSTILLGÅnGAR    

   

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utvecklingskostnader 6 13 500 6 494

Goodwill   6 2 757 2 757

Summa immateriella anläggningstillgångar   16 257 9 251 

     

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier  7 178 142

Summa materiella anläggningstillgångar   178 142

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i intresseföretag  800 0

Summa finansiella anläggningstillgångar  800 0

     

SUMMA AnLäGGnInGSTILLGÅnGAR   17 235 9 393

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

     

Kundfordringar  9 278 2

Aktuella skattefordringar   237 158

Övriga fordringar   1 980 504

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 200 515

Summa kortfristiga fordringar   2 695 1 179

     

Kassa och bank  11 1 761 289

   

SUMMA OMSäTTnInGSTILLGÅnGAR   4 456 1 468

   

SUMMA TILLGÅnGAR  21 691 10 861
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Med Fortnox betalar du bara för de moduler du behöver.

Skräddarsy en lösning för ditt företag.
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KOnCERnEnS RAPPORT not 2011-01-01 2010-01-01

öVER FInAnSIELL STäLLnInG, FORTS. TKR  –2011-12-31 2010-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital   12  

Aktiekapital    838 514

Övrigt tillskjutet kapital  23 307 30

Reserver   -84 188

Balanserat resultat inklusive årets resultat  -13 985 -30

Summa eget kapital   10 076 1 116

   

Innehavare av icke bestämmande inflytande  1 149 931

   

Långfristiga skulder   

Uppskjuten skatt 13 32 0

Summa långfristiga skulder  32 0

     

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit  190 0

Leverantörsskulder  17 6 935 958

Övriga skulder    2 348 7 476

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14 961 380

Summa kortfristiga skulder   10 434 8 814

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 691 10 861
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KOnCERnEnS RAPPORT öVER  

FöRänDRInG I EGET KAPITAL  

Eget kapital 22 mars 2010 101 - - - 101 - 101

Nyemission  413 30 - 1 622 2 065  - 2 065

Effekt av ändrade redovisnings-

principer, övergång till IFRS - - - 414 414 - 414

Omräkningsdifferenser - - 188 - 188 - 188

Förvärv av dotterbolag 

med minoritetsandel  - - - - 924 924

Årets resultat  - - - -1 652 -1 652 7 -1 645

        

Eget kapital 31 december 2010 514 30 188 384 1 116 931 2 047

Nyemission  324 23 277 - - 23 601 - 23 601

Effekt av ändrade redovisnings-

principer, övergång till IFRS - - - 112 112 5 117

Förvärv av dotterbolag 

med minoritetsandel  - - - - 337 337

Omräkningsdifferenser  - -272 - -272 - -272

Årets resultat  - - -  - -14 481 -124 -14 605

Eget kapital 31 december 2011 838 23 307 -84 -13 985 10 076 1 149 11 225
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MODERBOLAGET RESULTATRäKnInG, TKR not 2011-01-01 2010-01-01

    –2011-12-31 –2010-12-31

   

Aktiverat arbete för egen räkning   2 695 444

Övriga rörelseintäkter          2          4 1

Summa rörelseintäkter   2 699 445

     

Övriga externa kostnader  3, 4, 16 -7 370 -1 112

Personalkostnader  5 -3 895 -498

Avskrivningar   -25 -5

Summa rörelsekostnader   -11 290 -1 615

     

Rörelseresultat   -8 591 -1 170

     

Nedskrivningar av andelar och 

fordringar på koncernbolag  -4 220 0

Finansiella intäkter  85 67

Finansiella kostnader  -11 -1

Summa finansiella poster   -4 146 66

     

Resultat efter finansiella poster   -12 737 -1 104

     

Skatt på årets resultat          8 0 0

   

Periodens resultat  -12 737 -1 104
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MODERBOLAGETS BALAnSRäKnInG, TKR not 2011-12-31 2010-12-31

 

TILLGÅnGAR   

   

AnLäGGnInGSTILLGÅnGAR    

   

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utvecklingskostnader 6 17 869 6 494

Summa immateriella anläggningstillgångar   17 869 6 494

     

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier         7 97 122

Summa materiella anläggningstillgångar   97 122

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 15 2 664 1 943

Andelar i intresseföretag 15 800 0

Summa finansiella anläggningstillgångar  3 464 1 943

     

SUMMA AnLäGGnInGSTILLGÅnGAR   21 430 8 559

     

OMSäTTnInGSTILLGÅnGAR    

     

Kortfristiga fordringar    

Fordringar hos koncernföretag  7 2 010

Övriga fordringar   1 823 485

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 148 92

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRInGAR   1 978 2 587

     

Kassa och bank  11 250 185

   

Summa omsättningstillgångar   2 228 2 772

   

SUMMA TILLGÅnGAR  23 658 11 331
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MODERBOLAGETS BALAnSRäKnInG, TKR, FORTS. not 2011-12-31 2010-12-31

   

Eget kapital    

Aktiekapital   12 838 514

Bundna reserver  0 30

Fria reserver   23 826 1 623

Årets resultat    -12 737  -1 104

Summa eget kapital   11 927  1 063

   

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  17 6 777 838

Skulder till koncernföretag  3 256 2 102

Övriga skulder    1 149 7 208

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14 549  120

Summa kortfristiga skulder   11 731 10 268

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 658  11 331

   

FöRänDRInG AV MODER-

BOLAGETS EGnA KAPITAL, TKR

       

Eget kapital 22 mars 2010      

Nyemission  514 30 1623 - - 2 167

Årets resultat  - - - - -1 104 -1 104

Eget kapital 31 december 2010 514 30 1 623 - -1 104 1 063

       

Vinstdisposition enligt beslut 

av bolagsstämman - - - -1 104 1 104 -

Nyemission  324 -30 23 306 - - 23 600

Årets resultat      -12 738 -12 738

Eget kapital 31 december 2011 838 - 24 929 -1 104 -12 738 11 925
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RAPPORT öVER KASSAFLöDE, TKR  not Koncernen Moderbolaget

    2011 2010 2011 2010
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

Rörelseresultat efter finansiella poster  -14 478 -1 146 -8 591 -1 104

Avskrivningar och nedskrivningar  48 10 25 0

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 18 381  -4 147 5

Betald inkomstskatt  45 -236 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar i rörelsekapital  -14 004 -1 372 -12 713 -1 099

      

Ökning/minskning kundfordringar  -277 -2 0 0

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -1 163 -1 018 609 -2 587

Ökning/minskning leverantörsskulder  5 977 958 7 093 2 939

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder  -4 547 7 856 -5 628 7 329

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -14 014 6 422 -10 639 6 582 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten     

Köp av materiella anläggningstillgångar  -84 -153 0 -127

Köp av immateriella tillgångar  -7 420 -9 251 -11 376 -6 494 

Investeringar i finansiella tillgångar  -800 0 -1 521 -1 943 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -8 304 -9 403 -12 897 -8 564

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

Minoritetsintresse  0 924 0 0

Nyemission   23 601 2 346 23 601 2 167 

Upplåning    189  0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  23 790 3 270 23 601 2 167 

      

Minskning/ökning av likvida medel  1 472 289 65 185 

Likvida medel vid årets början  289 0 185 0

Likvida medel vid årets slut  1 761 289 250 185
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Du kommer åt dina dokument var du än befinner dig.

HELSINKI HAMBURG LONDON STOCKHOLM

KØBENHAVN PARIS BANGKOK WARZAWA

HELSINKI HAMBURG LONDON STOCKHOLM

KØBENHAVN PARIS BANGKOK WARZAWA
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ALLMän InFORMATIOn

Fortnox International AB (Moderföretaget) och 

dess dotterföretag (sammantaget Koncernen) 

har rättigheterna att anpassa och sälja Fort-

nox AB:s ledande webbaserade affärssystem 

till mindre företag i Finland, Storbritannien, 

Tyskland och Polen. Verksamheten bedrivs i två 

helägda dotterföretag samt tre delägda dotterfö-

retag. Moderföretaget är ett svenskt aktiebolag 

med sitt säte i Stockholm. Adressen till huvud-

kontoret är Box 10, 351 03 Växjö. Moderföretaget 

är noterat på NGM Nordic MTF. Styrelsen har 7 

februari 2012 godkänt denna koncernredovisning 

för offentliggörande och den kommer föreläggas 

stämman för fastställelse den 4 maj 2012.

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 Årsredovisningsla-

gen, RFR1 Kompletterande redovisningsreg-

ler för koncerner och International Financial 

Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits 

av EU. Koncernen har under 2011 övergått till 

att redovisa enligt IFRS varvid jämförelsetalen 

för 2010 har justerats i enlighet med detta. 

Justering av avskrivningar har gjort som påver-

kat koncernens resultat positivt med 414 tkr. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt 

anskaffningsvärdemetoden. Att upprätta rap-

porter i överensstämmelse med IFRS kräver 

användning av en del viktiga uppskattningar för 

redovisningsändamål. Vidare krävs att ledning-

en 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 bedömning-

ar för redovisningsändamål.

noter till koncern- och årsredovisningen

nya redovisningsprinciper för 

koncernen från och med 1 januari 2011

Tillämpade redovisningsprinciper är fören-

liga med föregående år, med undantag för ett 

antal nya och ändrade IFRS standarder samt 

nya IFRIC tolkningar gällande från och med 

1 januari 2011. Inga av dessa har haft någon 

påverkan på koncernens finansiella position 

eller resultat

nya standarder, tillägg och tolkningar som i 

dagsläget har bedömts ej påverka koncernens 

redovisning:

> IAS 24 Upplysningar om närstående (änd- 

 ring). Ändringen klargör definitionen av  

 närstående parter för att underlätta identi- 

 fieringen av sådana relationer och elimi- 

 nera inkonsekvenser i tillämpningen. 

> IAS 32 Finansiella instrument: Klassifice- 

 ring, Klassificering av teckningsrätter  

 (ändring). Definitionen av vad som är skuld  

 ändras vilket innebär att t.ex. tecknings-

 optioner som ett företag ger ut och där  

 teckningsbeloppet är bestämt i en annan  

 valuta än bolagets funktionella valuta  

 kommer att vara ett eget kapitalinstrument  

 om de ges ut pro rata till existerande ägare.

> IFRIC 14 Förskottsbetalning av lägsta 

 fonderingskrav (ändring). Ändringen ger  

 vägledning vid bedömning av återvinnings 

 värdet för en ”nettopensionstillgång”.  

 Ändringen tillåter ett företag att redovisa  

 en förskottsbetalning av ett lägsta fonde- 

 ringskrav som en tillgång. 

> IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder  

 med egetkapitalinstrument. Tolkningen  

 redogör för hur ett företag ska redovisa  

 omförhandlade villkor för en finansiell

 skuld som resulterar i att företaget 

 emitterar egetkapitalinstrument till en lån- 

 givare och som helt eller delvis utsläcker  

 den finansiella skulden.
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Koncernen antog ovanstående ändringar 1 ja-

nuari 2011. De har inte haft någon påverkan på 

koncernens finansiella position eller resultat.

nya redovisningsprinciper för koncernen som 

ska tillämpas från 1 januari 2012 eller däref-

ter. Koncernen avser att tillämpa nedanstå-

ende nya standarder, ändringar och tolkningar 

då de träder i kraft. Ingen förtidstillämpning 

har skett.  

Nya standarder, tillägg och tolkningar som be-

döms ha en påverkan på koncernens finansiella 

position eller resultat:

> IFRS 9 Financial Instruments: Recognition  

 and Measurement. Denna standard är en  

 del i en fullständig omarbetning av den  

 nuvarande standarden IAS 39. Standarden 

  innebär en minskning av antalet värde- 

 ringskategorier för finansiella tillgångar 

  och innebär att huvudkategorierna för  

 redovisning är till anskaffningsvärde (upp- 

 lupet anskaffningsvärde) respektive  

 verkligt värde via resultaträkningen. För  

 vissa investeringar i eget kapitalinstrument  

 finns möjligheten att redovisa till verkligt  

 värde i balansräkningen med värdeföränd- 

 ringen redovisad direkt i övrigt totalresul- 

 tat, där ingen överföring sker till periodens  

 resultat vid avyttring. Standarden kommer  

 att kompletteras med regler om nedskriv- 

 ningar, säkringsredovisning och borttagan- 

 de ur balansräkningen. IFRS 9 kommer  

 troligen att tillämpas för räkenskapsår som  

 påbörjas den 1 januari 2015 eller senare. 

 I avvaktan på att alla delar av standarden  

 blir färdiga har koncernen ej utvärderat 

 effekterna av den nya standarden. 

> IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures  

 (ändring). IFRS 7 ska tillämpas för räken- 

 skapsår som börjar den 1 juli 2012 eller  

 senare.  Tillägget kommer innebära att  

 ytterligare kvantitativa och kvalitativa upp-

 lysningar lämnas vid borttagande av finan- 

 siella instrument ur balansräkningen. Om  

 en överföring av tillgångar inte resulterar 

  i borttagande i sin helhet ska detta upply- 

 sas om. På samma sätt, om företaget  

 behåller ett engagemang i den borttagna  

 tillgången ska företaget även upplysa om  

 detta. Tillämpningen av den nya standarden  

 kommer att påverka koncernens upplys- 

 ningar avseende finansiella instrument.

> IFRS 13 Verkligt värde värdering IFRS 13  

 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 

  den 1 januari 2013 eller senare. IFRS 13  

 beskriver hur verkligt värde skall beräk- 

 nas när ett sådant skall eller får användas i  

 enlighet med enskilda IFRS standards. 

 Den nya standarden förtydligar definitionen 

  av verkligt värde.  Upplysningar skall läm-

 nas avseende vilka värderingsmodeller som  

 tillämpas samt vilken information (data)  

 som används i dessa modeller samt hur  

 värderingen har givit upphov till effekter i 

  resultaträkningen. IFRS 13 förväntas i  

 dagsläget inte ha någon väsentlig påverkan  

 på hur koncernen beräknar verkligt värde,  

 men kan komma att påverka koncernens  

 upplysningar avseende finansiella instru- 

 ment.

 

> IAS 1 Presentation av övrigt totalresultat  

 (ändring). Den ändrade IAS 1 ska tillämpas  

 för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2012  

 eller senare. Förändringen innebär att  

 de grupper av transaktioner som redo 

 visas i övrigt totalresultat förändras. Poster 

  som skall återföras resultatet skall re- 

 dovisas separat. Förslaget ändrar inte på  

 det faktiska innehållet i övrigt totalresultat  

 utan enbart uppställningsformatet. 

 Ikraftträdandet av ändringen kommer att  

 påverka koncernens uppställningsform för  

 övrigt totalresultat. 

> IAS 19 Ersättning till anställda (ändring).

 IAS 19 ska tillämpas för räkenskapsår som  

 börjar den 1 januari 2013 eller senare. 

 Förslaget innebär betydande förändringar  

 avseende redovisning av förmånsbestämda 

  pensionsplaner. Bl.a. försvinner möjlig- 

 heten att periodisera aktuariella vinster  

 och förluster som en del av ”korridoren”.  

 Dessa skall istället löpande redovisas i  

 övrigt totalresultat. Känslighetsanaly- 

 ser skall upprättas med avseende på 
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 rimliga förändringar i samtliga antaganden 

  som gjorts vid beräkningen av pensions 

 skulden, dessutom skall känslighets 

 analyser upprättas med avseende på 

 rimliga förändringar i samtliga antaganden  

 som gjorts vid beräkningen av pensions- 

 skulden. Ändringen kommer inte att på- 

 verka redovisningen då enbart avgiftsbe- 

 stämda pensionsplaner föreligger.

nya standarder, tillägg och tolkningar som i 

dagsläget har bedömts ej påverka koncernens 

redovisning:

> IAS 12 Inkomstskatter (ändring). IAS 12  

 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 

  den 1 januari 2012 eller senare. Ändringen 

  av IAS 12 påverkar beräkning av uppskju- 

 ten skatt på fastigheter som värderas till  

 sina verkliga värden. Koncernen har i dags 

 läget inga fastigheter som värderas till  

 verkligt värde varpå ändringen ej kommer  

 att påverka koncernredovisningen.

> IFRS 10 Koncernredovisning och IAS 27  

 Separata finansiella rapporter. IFRS 10 ska  

 tillämpas för räkenskapsår som börjar 

  den 1 januari 2013 eller senare. Föränd- 

 ringen avser hur ett företag skall gå tillväga  

 för att avgöra om bestämmande inflytande  

 föreligger och såldes huruvida ett företag  

 skall konsolideras. Standarden bedöms i 

  dagsläget inte ha någon påverkan på kon- 

 cernens nuvarande bedömning av vilka  

 företag som konsolideras och därmed ej  

 heller på koncernens finansiella rapporter.

> IFRS 11 Gemensamma arrangemang, IAS  

 28 Intressebolag och Joint ventures

 IFRS 11 ska tillämpas för räkenskapsår som 

  börjar den 1 januari 2013 eller senare.

 IFRS 11 behandlar redovisningen av gemen 

 samma arrangemang, som definieras som  

 ett kontraktuellt arrangemang där två eller 

  fler parter har ett gemensamt bestäm- 

 mande inflytande. Koncernen äger inga  

 andelar i verksamheter som faller under  

 definitionen gemensamt arrangemang  

 varpå standarden inte har någon påverkan  

 på koncernens finansiella rapporter.

> IFRS 12 Upplysningar om innehav i andra  

 enheter. IFRS 12 ska tillämpas för räken- 

 skapsår som börjar den 1 januari 2013 eller 

  senare. Standarden behandlar upplysnings 

 krav för företag som äger andelar i dotter- 

 företag med betydande andel icke bestäm- 

 mande inflytande, intresseföretag, 

 gemensamma arrangemang och strukture- 

 rade enheter. Syftet är att en läsare ska  

 kunna göra en egen bedömning angående  

 konsolidering av dessa enheter, samt vilken  

 eventuell risk som är förknippat med ägan- 

 det. Koncernen äger i dagsläget inga ande- 

 lar sådana enheter som faller under be- 

 skrivningen ovan, varpå standarden ej  

 förväntas ha någon påverkan på koncer- 

 nens finansiella rapporter.
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Koncernredovisning

DOTTERFöRETAG

Dotterföretag 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. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med 

den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovis-

ningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag. Anskaffnings-

värdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 

egetkapitalinstrument 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 minoritetsin-

tresse. 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 mel-

lan 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 Fortnox International AB samt dotterföretagen Four Divided 

by Six AB, ägt till 51 %, och förvärvat per 1 april 2010, 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 

75 %, förvärvat 8 augusti 2011 samt Fortnox Oy, ägt till 75 % och förvärvat 10 oktober 2011.

Bolagen konsolideras in i koncernen från förvärvs- eller startdatum.

InTRESSEFöRETAG

Intresseföretag är alla de företag där Koncernen har ett betydande men inte bestämmande infly-

tande, 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, redovi-

sas 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 rapporte-

ring som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande besluts-

fattaren har identifierats som verkställande direktören i moderbolaget Fortnox International AB. 

Segmenten är de geografiska marknader som koncernen verkar på.
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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 trans-

aktioner 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 Koncer-

nens andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. 

Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas 

separat testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaff-

ningsvärde 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

AKTIVERADE UTVECKLInGSUTGIFTER 

Kostnader för utveckling kostnadsförs när de uppstår. Kostnader som är direkt förknippade med ut-

veckling av identifierbara och unika produkter, som kontrolleras av Koncernen och som har sannolika 

ekonomiska fördelar under mer än ett år som överstiger kostnaderna, redovisas som immateriella 

tillgångar. I kostnaderna ingår de kostnader för anställda som uppkommit genom utvecklingen av 

produkterna samt kostnader för externa konsulter och en skälig andel av indirekta kostnader.
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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 ned-

skrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kas-

saflöden (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 värde-

rade till verkligt värde via resultaträkningen, övriga fordringar och kundfordringar. Klassificeringen 

är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klas-

sificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället.  

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 omsätt-

ningstillgångar 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 Koncer-

nen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till 

verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovi-

sas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskost-

nader 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. 
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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 förfal-

lodag 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 anskaff-

ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

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 för-

delat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är be-

slutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är verksamma 

och genererar skattepliktiga intäkter. I nuläget genereras samtliga skattepliktiga intäkter inom 

Fortnoxkoncernen i Sverige, Polen, Tyskland och Finland. Ledningen utvärderar regelbundet de yr-

kanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål 
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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 dotterföretag 

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 por-

gramvaror 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, 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.

RänTEInTäKTER

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. 

STATLIGA STöD

Statligt stöd redovisas enligt IAS 20, Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om stat-

liga stöd. Statligt stöd är en åtgärd av staten att lämna en ekonomisk fördel som är begränsad 

till antingen ett företag eller en kategori av företag som uppfyller vissa kriterier.  Statliga stöd är 

villkorade av att mottagaren uppfyller eller kommer att uppfylla vissa villkor. Bidrag relaterade till 

resultatet redovisas som en intäkt. Bidragen avser lönebidrag.
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Leasing

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klas-

sificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för even-

tuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

För närvarande leasar inte bolaget ut tillgångar.

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 nyttjandepe-

rioden, ej överskridande fem år.

Aktiverade utvecklingskostnader skall testas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov i 

enlighet med IAS 36.

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 an-

nat medför att en annan presentation av eget kapital tillämpas. 
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Aktier i dotterbolag samt i intresseföretag

Aktier i dotterbolag samt intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventu-

ella 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 respek-

tive 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 kon-

cernbidrag 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.

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. Hade växelkurserna för EUR, PLN och GBP skiljt 

sig med 1% från bokslutskurserna den 31 december 2011 så hade resultatet påverkats med 14 tkr.

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. 
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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.

HAnTERInG AV KAPITALRISK

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga Koncernens förmåga att fortsätta sin verk-

samhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressen-

ter 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. 

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.

VIKTIGA UPPSKATTnInGAR OCH AnTAGAnDEn FöR REDOVISnInGSänDAMÅL

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisnings-

ändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga 

resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga juste-

ringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i 

huvuddrag nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet 

med den redovisningsprincip som beskrivs i avsnitt Immateriella tillgångar. Återvinningsvärden för 

kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräk-

ningar måste vissa uppskattningar göras (not 6).

Inga nedskrivningsbehov har identifierats under 2010 eller 2011.

Viktiga bedömningar vid tillämpning 

av företagets redovisningsprinciper

DE FInAnSIELLA TILLGÅnGARnAS KREDITKVALITET

Kreditkvaliteten för finansiella tillgångar som varken har förfallit till betalning eller är i behov av 

nedskrivning har bedömts främst genom hänvisning till motpartens betalningshistorik.

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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HELÅR 2010  

Segmentets nettoomsättning 4 326 0 0 0 0 -4 089 237

Segmentens omsättning 

exkl intern omsättning 237 0 0 0 0 0 237

EBITDA  -1 111 0 0 0 0  -1 111

Avskrivning av materiella 

och immateriella tillgångar -11 0 0 0 0 0 -11

Rörelseresultat -1 122 0 0 0 0 0 -1 122

Tillgångar  14 003 155 0 1 0 -3 299 10 860
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HELÅR 2011  

Segmentets nettoomsättning 6 097 0 0 0 0 -4 369 1 728

Segmentens omsättning 

exkl intern omsättning 1 728 0 0 0 0 0 1 728

EBITDA justerad -8 085 -365 -731 -664 -181 -4 369 -14 395

Avskrivning av materiella 

och immateriella tillgångar -44 0 -4 0 0 0 -48

Rörelseresultat -8 129 -365 -735 -664 -181 -4 369 -14 443

Tillgångar  27 525 51 1 087 93 579 -7 644 21 691

       

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. 

Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor.
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I Fortnox Bokföring sköter du din redovisning. Det är tillräckligt kraftfullt 

för att matcha det lite större företagets behov, men också anpassningsbart 

för att även passa de allra minsta enmansföretagen. 
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öVRIGA InTäKTER   Koncernen Moderbolaget

    2011 2010 2011 2010
      

Valutakursdifferenser  3 0 4 1

Statliga bidrag   150 175 0 0

Övrigt   12 0 0 0

Summa   165 175 4 1

not 2. övriga intäkter

not 3. Ersättningar till revisorerna

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revi-

sor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gransk-

ning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

not 4. Transaktioner med närstående

Inget arvode utgår till styrelseledamöter i moderbolaget. Det har under året inte funnits några 

transaktioner med närstående som väsentligt påverkat koncernens eller moderbolagets ställning.

ERSäTTnInG TILL REVISORERnA   Koncernen Moderbolaget

    2011 2010 2011 2010
      

Ernst & Young    

Ersättning för revisionsuppdraget  81 55 81 25

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  45 0 45 0

Skatterådgivning  0 0 0 0

Övriga tjänster 0  0 0 0

    

Andersson & Co Revisionsbyrå AB    

Ersättning för revisionsuppdraget  76 0 50 0

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  0 0 0 0

Skatterådgivning  0 0 0 0

Övriga tjänster 72  0 0 0

    

Koncernen totalt  274 55 176 25 
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ERSäTTnInGAR TILL AnSTäLLDA   Koncernen Moderbolaget

    2011 2010 2011 2010

Löner och andra ersättningar  7 224 2 400 2 748 346

Sociala avgifter  1 821 738 642 100

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer  468 167 175 28

 Summa   9 513 3 305 3 565 474 

 

       

 
LönER OCH AnDRA ERSäTTnInGAR   Koncernen Moderbolaget

    2011 2010 2011 2010 

 

Styrelsen   0 0 0 0

Verkställande direktör tillika koncernchef  510 0 510 0

Dotterbolagsstyrelse  0 0 0 0

Verkställande direktörer i dotterbolag  997 0 0 0

Övriga anställda  5 717 2 400 2 238 346

Summa   7 224 2 400 2 748 346 

 

       
SOCIALA OCH PEnSIOnSKOSTnADER   Koncernen Moderbolaget

    2011 2010 2011 2010 

       

Pensionskostnader för verkställande 

direktör tillika koncernchef  174 111 175 0

Pensionskostnader verkställande 

direktörer i dotterbolag  79 0 0 0

Pensionskostnader övriga anställda  215 56 0 28

Sociala avgifter enligt lag och avtal  1 821 738 642 100

Summa   2 289   905 817 128 

 

         
I sociala avgifter enligt lag och avtal ingår särskild löneskatt för pensionsförsäkringspremier.  

not 5. Ersättningar till anställda

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår inget arvode. Ersättning till andra ledande befatt-

ningshavare utgörs av grundlön och pensionsförmån. Med andra ledande befattningshavare avses 

dotterbolagens verkställande direktörer. Samtliga ersättningar bedöms vara marknadsmäs-

siga. 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. 
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MEDELAnTAL AnSTäLLDA   Koncernen Moderbolaget

    2011 2010 2011 2010

 

Kvinnor   4 2 1 0

Män   17 7 4 2

Totalt antal anställda  21 9 5 2

        

 

KönSFöRDELnInG I KOnCERnEn (inkl   2011-12-31 2010-12-31

dotterföretag) för styrelseledamöter  Antal på Varav Antal på Varav

och övriga ledande befattningshavare balansdagen
 

män
 

balansdagen
 

män 
    
Styrelseledamöter  15 15 8 8

Verkställande direktör och 

övriga ledande befattningshavare  4 4 2 2

    19 19 10 10

 

IMMATERIELLA TILLGÅnGAR  Koncernen Moderbolaget

   Balanserade utg. Goodwill Balanserade utg. Goodwill
    för utv.arbeten  balansdagen 

Räkenskapsåret 2010    

Ingående ack anskaffningsvärde 0 0 0 0

Inköp  6 494 2 757 6 494 0

Utgående ack anskaffningsvärde 6 494 2 757 6 494 0

    

Ingående ack avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 6 494 2 757 6 494 0

    

Räkenskapsåret 2011    

Ingående ack anskaffningsvärde 6 494 2 757 6 494 0

Inköp  7 006 0 11 375 0

Utgående ack anskaffningsvärde 13 500 2 757 17 869 0

    

Ingående ack avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 13 500 2 757 17 869 0

    

not 6. Immateriella tillgångar

I moderbolagets styrelse sitter 3 (3) personer varav alla är män.
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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: 

> Polen

> Sverige 

En SAMMAnFATTnInG AV FöRDELnInGEn  2011 2010

AV GOODwILL PER KGE äR EnLIGT FöLjAnDE:

Goodwill Polen    2 664  2 664 

Goodwill Sverige              93  93

Summa immateriella tillgångar för 

prövning av nedskrivning     2 757  2 757

.

VäSEnTLIGA AnTAGAnDEn SOM AnVänTS FöR Polen Sverige 

BERäKnInGAR AV nYTTjAnDEVäRDEn 

(avseende såväl 2010 som 2011) är: 

Tillväxttakt bortom budgetperioden  1,0 % 1,0 % 

Diskonteringsränta före skatt      13,7 %    13,7 %

Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa be-

räkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt, baserade på finansiella budgetar 

som godkänts av företagsledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom fem-

årsperioden extrapoleras med hjälp av en bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. Tillväxttakten 

bedöms inte överstiga den långsiktiga tillväxttakt för marknaden där berörd KGE verkar

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 rörelseka-

pitalet av central betydelse vid nedskrivningsprövningen.

Dessa antaganden har använts för att analysera varje KGE inom respektive rörelsegren. Led-

ningen 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.
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Fortnox mjukvara installeras och uppdateras enkelt via webben.
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InVEnTARIER  Koncern Moderbolag

    2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 153 0 127 0

Årets inköp 97 153 0 127

Utgående anskaffningsvärde 250 153 127 127

    

Ingående avskrivningar -11 0 -5 0

Årets avskrivningar enligt plan -48 -11 -10 -5

Korrigeringar av avskrivningar -13 0 -15 0

Utgående avskrivningar enligt plan -72 -11 -30 -5

Utgående bokfört värde 178 142 97 122

InKOMSTSKATT Koncern Moderbolag

    2011 2010 2011 2010

Aktuell skatt  -95 -78 0 0

Uppskjuten skatt  -31 0 0 0

Redovisad skattekostnad -127 -78 0 0

KUnDFORDRInGAR Koncernen 

    2011-12-31 2010-12-31

 

Ej förfallet  278 2

Mindre än 3 månader 0 0

3 till 6 månader 0 0

not 7. Inventarier

not 8. Inkomstskatt

Ej aktiverade ingående underskottsavdrag i moderbolaget uppgår till 1 099 tkr.

not 9. Kundfordringar

Det redovisade värdet på kundfordringar bedöms motsvara det verkliga värdet. Följande 

upplysningar i denna not avser koncernen. Separata upplysningar för moderbolaget lämnas inte. 

Per den 31 december 2011 uppgick fullgoda kundfordringar till 278 (2) tkr.

Alla kundfordringar är i SEK. Inget nedskrivningsbehov anses föreligga för kundfordringar per den 

31 december 2011.  Åldersanalysen av kundfordringarna framgår nedan:
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not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

not 11. Likvida medel

not 12. Aktiekapital

Totalt antal aktier är 76 145 174 (46 700 000) stycken vid periodens utgång med ett kvotvärde 

på 1,1 (1,1) öre per aktie. Alla emitterade aktier är till fullo betalda.

not 13. Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatteskuld är hänförlig till obeskattade reserver i dotterbolag.

not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 UPPLUPnA KOSTnADER OCH  Koncern   Moderbolag

 FöRUTBETALDA InTäKTER  2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

 

 Upplupna löner 188 0 143 0

 Semesterlöner 384 120 220 40

 Upplupna sociala avgifter 86 43 48 11

 Övriga poster 303 217 138 69

  

   961 380 549 120

   
FöRUTBETALDA KOSTnADER Koncern Moderbolag

OCH UPPLUPnA InTäKTER  2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Förutbetalda hyror 132 84 132 84

Förutbetalda pensionskostnader 40 4 12 4

Upplupna intäkter 0 409  0

Övriga poster  28 18 4 3

    200 515 148 92

   
LIKVIDA MEDEL Koncern Moderbolag

     2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Kassa och bank 1 761 289 250 185
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not 15. Andelar i koncernföretag      
 
 
 AnDELAR I DOTTERFöRETAG Org.nr Säte Resultat Eget kapital

 Moderbolag   

 Four Divided by Six AB 556508-8837 Växjö 223 2 323

 Fortnox Sp zo o 141047890 Polen -432 23

 Fortnox Software Ltd 07471933 England -664 -680

 Fortnox GmbH HRB 119277 Tyskland -754 -523

 Fortnox Oy  2440382-4 Finland -179 539 
 

        Moderbolaget Kapitalandel Röstandel Antal Bokfört Bokfört

     andelar värde värde

      2011-12-31 2010-12-31

 

 Four Divided by Six AB 51 % 51 % 1 000 1 054 1 054

 Fortnox Sp zo o 100 % 100 % 100 888 888

 Fortnox Software Ltd 100 % 100 % 100 1 1 

 Fortnox GmbH 75 % 75 % 100 177 -

 Fortnox Oy  75 % 75 % 100 544 -

 

      2 664 1 943

      
 AnDELAR I InTRESSEFöRETAG    

 Direkt ägda  Org.nr Säte Kapitalandel Rösträttsandel
 

  

 ClickOffice AB 556592-8131 Umeå 49% 49% 

 

      

 
 Direkt ägda   Koncern Moderbolaget

   Antal Bokfört Bokfört Bokfört Bokfört 

   andelar värde värde värde värde 

    2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

    

 ClickOfficeAB 244 510 800 - 800 -
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not 16. Åtaganden

ÅTAGAnDEn AVSEEnDE OPERATIOnELL LEASInG 

Koncernen hyr lokaler och bilar enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasing-

perioderna 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 uppsäg-

ningsbara operationella leasingavtal. Uppsägningstiden för Koncernen avseende dessa avtal är 

sex månader. Upplysning om de leasingkostnader som redovisats i resultaträkningen under året 

uppgår till: 728 (262) KSEK.

 
AnDELAR   Koncern Moderbolaget 

 I InTRESSEFöRETAG 2011 2010 2011 2010
 

 

 Inom 1 år  865 597 527 550

 Mellan 1 och 5 år 780 0 527 0

    1 645 597 1 053 550

     

not 17. Leverantörsskulder

 LEVERAnTöRSSKULDER I  Koncern Moderbolaget 

 SEK FöRDELAT PER VALUTA 2011 2010 2011 2010

 SEK  6 924 890 6 777 838

 EUR  2  0 0

 PLN  6 68 0 0

 GBP  3  0 0

 

   6 935 958 6 777 838

     



Fortnox International AB   44 Årsredovisning

 

Styrelsens underskrifter

Stockholm den 10 april 2012

 Assar Bolin, Styrelseordförande  Fredrik Persson, Styrelseledamot

 Jan Älmeby, VD och Styrelseledamot  

not 18. övriga ej kassaflödespåverkande poster

 öVRIGA Ej KASSAFLöDES-  Koncern Moderbolaget 

 PÅVERKAnDE POSTER 2011 2010 2011 2010

 Effekt av ändrade redovisningsprinciper  112 0 0 0

 Nedskrivning av värdet av dotterbolags-

 aktier och fordringar på dotterbolag   -4 221 0

 Övriga poster 269 0 74 5

   381 0 4 147 5
     

Revisorspåteckning

 Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2012

 Åke Andersson   Roger Bringhed

 Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Fortnox International AB, org.nr 556802-6891.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISnInGEn OCH KOnCERn-REDOVISnInGEn

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Fortnox International AB för 

räkenskapsåret 2011. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 

och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 

kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga fel-aktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-redovisningen 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 koncern-redovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i års-redovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 

utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-bedömning 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 

ändamåls-enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 

och verkställande direktörens upp-skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över-

gripande presentationen i årsredovisningen och koncern-redovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-redovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 

och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat 

och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-berättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncern-redovisningens övriga delar.

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

moderbolaget och för koncernen.
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RAPPORT OM AnDRA KRAV EnLIGT LAGAR OCH AnDRA FöRFATTnInGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-redovisningen har vi även reviderat förslaget 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning för Fortnox International AB för 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust och om förvalt-ningen 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 inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Växjö den 12 april 2012

 Åke Andersson   Roger Bringhed

 Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
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Fortnox International | Box 10, 351 03 Växjö | +46 470 - 32 20 00 

info@fortnoxinternational.se | www.fortnoxinternational.se 


