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Bokslutskommuniké 
Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 

Helåret 2008 
>> Omsättningsökning med 124 % jämfört med föregående år
>> Omsättningen uppgick till 8 220 (3 666) kkr
>> Rörelseresultatet uppgick till -8  136 (-9  540) kkr
>> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,14 (-0,20) kr

Oktober – december 2008 
>> Omsättningsökning med 105 % jämfört med samma period föregående år
>> Omsättningen uppgick till 2  839 (1  385) kkr
>> Rörelseresultatet uppgick till -2  487 (-2  742) kkr
>> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,06 (-0,05) kr

Prognos för 2009 
>> Under rådande �nans- och marknadssituation är det svårt att lämna prognos 

för 2009 men vår bedömning är att omsättningen för 2009 kommer att överstiga 
20 Mkr med ett rörelseresultat på cirka 5 Mkr.

VD KOMMENTERAR
 Fortnox har under året haft en stark tillströmning av nya 

kunder. Trots finanskrisen har även fjärde kvartalet inne-

burit en stark omsättningsökning och ett betydande tillflöde 

av nya abonnenter. Vi har nu fler än 6 000 kunder med 

omkring 19 000 användarlicenser. Vår orderstock för 2009 

var vid årets ingång över 10 Mkr (4 Mkr vid ingången av 

2008). Inte minst har det fjärde kvartalet visat att vår affärs-

idé är stark genom en kraftig omsättningsökning. 

Fortnox har under det gångna året skrivit flera viktiga avtal 

med ledande redovisnings- och revisionsbyråer, bland andra 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, LR Revision och Horwath 

Sverige. Dessa byråer ger Fortnox en betydande kundtill-

strömning samtidigt som de också ger oss en trovärdighet på 

marknaden. 

Nya viktiga affärstillfällen öppnar sig med de nya produkter 

som presenteras under 2009, exempelvis fakturaskanning, 

 
  

e-fakturering, löneprogram och integration mellan våra pro-

gram och mobiltelefoner. Genom att öka utvecklingsresurser-

na kommer vi att få ett dominerande övertag på marknaden 

som kommer att generera stora intäkter under kommande år.
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT

MARKNADEN 
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Vårt programsortiment finns nu anpassat för den polska 

marknaden och efter en testfas under första kvartalet 

2009 kommer lanseringen att ske. Flera marknader inom 

Europa är i en tidig bearbetningsfas.

Försäljningen under året uppgick till 8 220 (3 666) kkr. 

Resultat efter skatt blev -7 696 (-6 831) kkr innebärande ett 

resultat per aktie om -0,14 (-0,20) kr.

Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 2 839 (1 

385) kkr. Resultat efter skatt blev -3 111 (-1 863) kkr 

innebärande ett resultat per aktie om -0,06 (-0,05) kr. 

Resultatet efter skatt belastas med 693 kkr på grund av 

sänkt bolagsskatt från 28 % till 26,3 %.

Den internetbaserade tekniken är nu väl etablerad och 

globalt accepterad. Allt fler företag vill utnyttja den 

moderna teknikens möjligheter och efterfrågar därför 

internet¬baserade lösningar och program. Ökade krav på 

effektivitet, flexibilitet och helt nya funktioner som den 

äldre tekniken inte kan erbjuda, är viktiga faktorer för 

nödvändig konkurrenskraft. 

Fortnox har ett stort försprång genom att hela program-

utbudet från början utvecklats för användning av modern 

internetteknik. Fortnox behöver ej heller ta hänsyn till 

eller anpassa äldre produkter eller göra några som helst 

kompromisser när det gäller att utnyttja tekniken fullt ut.

 

I Sverige finns ca 700 000 företag och i hela Europa mer 

än 15 miljoner företag. Nästan alla använder datorer och 

¬internet. Alla dessa företag bedriver verksamhet som 

kräver bokföring, orderhantering, fakturering och kund- 

hantering. Fortnox programsvit omfattar alla dessa 

administrativa rutiner. Därtill kommer Fortnox program 

för tidredovisning, dokumentarkivering och webbshops-

hantering som också passar många av företagen. Potentia-

len är med andra ord mycket stor för Fortnox internet-

baserade program och hittills har vi enbart varit 

verksamma i Sverige.

I Sverige sköter många företag sin redovisning själva men 

en stor del får hjälp av konsulter på redovisnings- och 

revisionsbyråer. Därför är dessa byråer viktiga samarbets-

partners. Idag arbetar sammanlagt över 1 700 konsulter med 

Fortnox program för sina klienters räkning och de ”säljer” 

även in Fortnox och våra program till sina klienter. Även 

här är potentialen stor då det enbart i Sverige finns mer än 

5 000 konsultföretag som sköter bokföringen åt långt över 

100 000 företag.

Kunder till Fortnox abonnerar på sina program och betalar 

en månadsavgift. Detta är en av Fortnox största fördelar då 

det betyder att varje år börjar med en redan befintlig 

orderstock som genererar en stor del av årets fakturering 

”utan säljarbete”. Detta betyder att man kan koncentrera sig 

på att öka orderstocken genom nyförsäljning och utveckling 

av nya kompletterande program som säljs in till befintliga 

kunder och till nya kunder. Inför 2009 har den inneliggande 

orderstocken ett faktureringsvärde på över 10 Mkr.

Fortnox har många starka sidor som kortfattat kan beskri-

vas på följande sätt:

en köpstark målgrupp, företag.

produkter som alla i målgruppen behöver (enl t ex   

bokföringslagen).

egen hög produktkompetens (egen utvecklingsavdel-

ning).

produkter som inte kräver fysisk distribution, lager eller 

logistik (levereras elektroniskt).

en teknisk plattform som baseras på effektiv och 

modern internetteknik.

ökad datasäkerhet, daglig backup och automatisk 

uppdatering av programmen. 

att genom massförsäljning kunna sälja avancerade 

programprodukter till mycket låga priser (49 kr – 89 kr 

per månad).

en global produkt utan geografiska begränsningar, 

enbart språkliga hinder (vilket har lösts via översätt-

ningar till, i nuläget, 10 språk).

en löpande orderstock som varje år säkerställer en högre 

årsfakturering.
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Mindre företag vill helst ha en enda leverantör för de pro

gram man behöver i sin verksamhet. En viktig strategi för 

Fortnox är därför att ha en bredd i programutbudet för att 

varje kund ska köpa mer än en licens. Genom att alla pro

gram arbetar i samma databas underlättas kundens arbete 

avsevärt.

Samtliga program är försedda med språkval så att använda

ren förutom svenska kan arbeta med menyer på ytterligare 

tio språk. De flesta program kan därmed användas i andra 

länder. Programmen för redovisning måste dock anpassas 

till andra länders regelverk. Fortnox är väl förberett för en 

internationell expansion.

Viktiga hänDelser unDer perioDen

»  Styrelsen beslutade den 22 februari 2008, med stöd av 

bemyndigandet från årsstämman den 2 februari 2007, 

om en nyemission om ca 9 miljoner kronor. Emissionen 

pågick under perioden 7 mars – 2 april 2008. Emissionen 

blev fulltecknad trots det kärva ekonomiska klimatet 

vilket visar på ett stort förtroende för företaget. 

»  Avtal har tecknats med Horwath Sverige, som ingår i 

en av världens största revisionsorganisationer, om att 

använda Fortnox internetbaserade program för kunders 

administration.

»  Ytterligare en order från en stor kund i Finland erhölls i 

februari. Kulturhuset AB i Helsingfors har valt att rekom

mendera sina 400 kunder och medlemsföreningar Fort

nox Bokföring som redovisningsprogram.

»  Avtal har tecknats med LR Revision centralt. Avtalet 

innebär att alla anställda inom LR Revision får tillgång 

till Fortnox internetbaserade program för att sköta sina 

kunders administration.

»  Under juni månad blev det klart med Fortnox 1 000:e 

byråpartner. Antalet byråpartners har därefter ökat med 

ytterligare 700 redovisningkonsulter/revisorer som arbe

tar i Fortnox internetbaserade program med sina kunders 

administration. 

»  I augusti beslutades om en prishöjning på alla produkter. 

Produkter som har kostat 69 kronor per månad har nu 

höjts till 89 kronor per månad. Extra användare betalar 

numera 49 kronor per månad mot 39 kronor tidigare.

»  I september skrevs ett avtal med Öhrlings Pricewater

houseCoopers som är Sveriges ledande företag inom 

revision, redovisning och kvalificerad rådgivning. Avtalet 

innebär att Öhrlings PricewaterhouseCoopers kommer 

att erbjuda sina kunder inom affärsområdet Affärsservice 

tillgång till Fortnox program via sin nya webbaserade 

kundportal

»  Styrelsen beslutade den 15 oktober 2008, med stöd av 

bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2008, om 

en riktad nyemission om ca 6 miljoner kronor till Case 

Asset Management. 

FramtiDsutsikter
 

Fortnox har en stark tillväxt, varje kvartals försäljning har 

under 2008 varit mer än dubbelt så hög som föregående 

års motsvarande kvartal. Fortnox har nu blivit en etablerad 

aktör med mycket gott rykte hos kunderna. Möjligheterna 

för en fortsatt hög tillväxt är mycket goda. 

Samarbetet med några av Sveriges ledande revisions och 

redovisningsbyråer har blivit viktiga milstolpar i Fortnox 

utveckling och ger en betydande kundtillströmning. Sam

arbetet har också inneburit en kvalitetsstämpel som gynnar 

affärerna. För att än mer befästa positionerna hos de fler 

än 1 700 byråkonsulterna kommer Fortnox att under 2009 

göra fortsatt stora satsningar på både vidareutveckling av 

befintliga produkter och nyutveckling av nya produkter, 

såsom skanningtjänster, olika tjänster för mobiltelefoner, 

faktureringstjänster och löneprogram. 
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Under våren lanseras i Polen de polska versionerna av Bok

föring, Fakturering, Order och CRM. Programmen befinner 

sig nu under en omfattande test.

Styrelsen bedömer att företaget har stora möjligheter 

att etablera sig i flera andra länder. Grundstrukturen i 

programmen medger att lokala anpassningar med rimliga 

insatser kan genomföras i de program där det krävs.

Årsstämma 2009

Årsstämma för Fortnox AB (publ) kommer att hållas den 

29 april 2009 i Växjö.

ÅrsreDoVisning

Årsredovisningen för 2008 kommer att hållas tillgänglig på 

bolagets kontor i mitten av mars. Den beräknas tillsändas 

VPCregistrerade aktieägare i slutet av mars. Årsredovis

ningen kommer samtidigt att finnas tillgänglig för ned

laddning på bolagets hemsida, www.fortnox.se. Årsredovis

ningen kommer även att kunna beställas från: 

Fortnox AB

Box 427

351 06 VÄXJÖ

eller via epost: ir@fortnox.se

kommanDe rapporttillFällen 2009
 

Delårsrapport för första kvartalet presenteras  

den 29 april 2009.

Delårsrapport för andra kvartalet presenteras  

den 26 augusti 2009.

Delårsrapport för tredje kvartalet presenteras  

den 4 november 2009.

Bokslutskommuniké för 2009 presenteras  

den 2 februari 2010.

Växjö den 10 februari 2009

På styrelsens uppdrag: 

Jan Älmeby, verkställande direktör, 

tel 070837 32 55 

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för  

granskning av bolagets revisorer.
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Denna delårsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och RR 1:00 Koncernredovisning.  

Samma redovisningsprinciper tillämpas som i Årsredovisningen 2007.

Bokslutskommuniké 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Redovisningsprinciper

belopp i kronor   0801-0812 0701-0712 0810-0812 0710-0712

Nettoomsättning   8 220 166 3 666 355 2 839 071 1384 674 
Aktiverat arbete för egen räkning   4 530 490 2 213 152 1 006 864 1 260 657 
Rörelsens kostnader   -20 886 826 -15 419 894 -6 332 767 -5 387 482

Rörelseresultat   -8 136 170 -9 540 387 -2 486 832 -2 742 151

Resultat från finansiella poster    -508 622 50 002 -488 103 86 512

Resultat efter finansiella poster   -8 644 792 -9 490 385 -2 974 935 -2 655 639

Skatt    1 334 646 2 614 659 -4 676 748 241 
Minoritetsintresse    -385 984 44 412 -131 011 44 412

Periodens resultat   -7 696 130 -6 831 314 -3 110 622 -1 862 986

Resultat per aktie, kr    -0,14 -0,20 -0,06 -0,05
Antalet aktier vid periodens utgång, st    54 694 800 34 083 600 54 694 800 34 083 600
Genomsnittligt antal aktier, st   44 389 200 30 083 600 50 069 800 34 083 600

.
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Koncernens balansräkning i sammandrag

belopp i kronor  08-12-31  07-12-31

tillgÅngar
Immateriella anläggningstillgångar   5 967 557  2 256 542 
Materiella anläggningstillgångar   317 094  452 896 
Finansiella anläggningstillgångar   9 310 988  7 732 231 
Omsättningstillgångar   7 468 313  4 147 524

Summa tillgångar  23 063 952  14 589 193

eget kapital och skulDer
Eget kapital   18 120 203  11 966 207 
Minoritetsintresse  430 396  44 412 
Kortfristiga skulder   4 513 353  2 578 574

Summa eget kapital och skulder  23 063 952  14 589 193

FöränDring i eget kapital
Ingående eget kapital   11 966 207  5 256 339 
Nyemission   13 802 267  13 552 780 
Omräkningsdifferens  47 859  -11 598 
Periodens resultat   -7 696 130  -6 831 314

Utgående eget kapital   18 120 203  11 966 207
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Koncernens kassaflödesanalys

belopp i kronor  0801-0812  0701-0712

Den löpanDe Verksamheten
Resultat efter finansiella poster   -8 644 792  -9 471 897 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   -2 959 665  -1 023 551 
Betald skatt   -21 035  -30 911

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 625 492  -10 526 359 
före förändringar av rörelsekapital

kassaFlöDe FrÅn FöränDringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar   -5 013 500  -500 473 
Förändring av kortfristiga skulder   1 640 676  -42 390

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -14 998 316  -11 069 222

inVesteringsVerksamheten
Förvärv av dotterbolag  0  44 377 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -33 511  -860 780 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -18 308  -400 651 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  0  -516 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -51 819  -1 733 382

FinansieringsVerksamheten
Nyemission  13 297 026  12 756 639 
Valutakursförändring  47 859  0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  13 344 885  12 756 639

PeRiodenS KaSSaflöde  -1 705 250  -45 965

likViDa meDel ViD perioDens början
Likvida medel vid periodens början  2 737 390  2 781 555 
Kursdifferens i likvida medel  4 124  1 800

liKvida medel vid PeRiodenS SlUt   1 036 264  2 737 390
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

belopp i kronor   0801-0812 0701-0712 0810-0812 0710-0712

Nettoomsättning   7 859 096 3 550 795 2 767 596 1 269 114 
Rörelsens kostnader   -18 115 496 -14 054 638 -6 136 448 -4 219 226

Rörelseresultat   -10 256 400 -10 503 843 -3 368 852 -2 950 112

Resultat från finansiella poster   -447 671 49 277 -464 867 84 202

Resultat efter finansiella poster   -10 704 071 -10 454 566 -3 833 719 -2 865 910

Skatt   2 182 621 2 920 470 268 324 795 647

Periodens resultat   -8 521 450 -7 534 096 -3 565 395 -2 070 263
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

belopp i kronor  08-12-31  07-12-31

tillgÅngar
Immateriella anläggningstillgångar  2 595 216  904 170 
Materiella anläggningstillgångar  300 986  432 277 
Finansiella anläggningstillgångar  10 417 979  8 235 117 
Omsättningstillgångar  8 473 678  3 997 636

Summa tillgångar  21 787 859  13 569 200

eget kapital och skulDer
Eget kapital  16 557 950  11 287 133 
Kortfristiga skulder  5 229 909  2 282 067

Summa eget kapital och skulder  21 787 859  13 569 200

FöränDring i eget kapital
Ingående eget kapital  11 287 133  5 268 449 
Nyemission  13 802 267  13 552 780 
Periodens resultat  -8 521 450  -7 534 096

Utgående eget kapital  16 567 950  11 287 133
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Moderbolagets kassaflödesanalys

belopp i kronor  0801-0812  0701-0712

Den löpanDe Verksamheten
Resultat efter finansiella poster   -10 704 071  -10 454 565 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   1 088 748  241 875 
Betald skatt   50 288  -44 348

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -9 565 035  -10 257 038 
före förändringar av rörelsekapital

kassaFlöDe FrÅn FöränDringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar   -6 220 485  -453 111 
Förändring av kortfristiga skulder   2 905 969  -360 172

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 879 551  -11 070 321

inVesteringsVerksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -2 135 195  -788 810 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -18 308  -374 792 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  0  -701 293

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 153 503  -1 864 895

FinansieringsVerksamheten
Nyemission   13 297 026  12 756 639

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  13 297 026  12 756 639

PeRiodenS KaSSaflöde  -1 736 028  -178 577

likViDa meDel ViD perioDens början  
Likvida medel vid periodens början   2 602 978  2 781 555

liKvida medel vid PeRiodenS SlUt   866 950  2 602 978

Fortnox AB (publ) Box 427 Telefon: 0470-78 50 00 E-post: info@fortnox.se
351 06 Växjö Telefax: 0470-78 50 01 www.fortnox.se




