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

Helåret 2007 
>> Fortsatt stark tillströmning av kunder
>> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr
>> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4 459) kkr
>> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,20 (-0,05) kr

Oktober – december 2007 
>> Fortsatt stark tillströmning av kunder
>> Omsättningen uppgick till 1 385 (685) kkr
>> Rörelseresultatet uppgick till -2 772 (-1 773) kkr
>> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,06 (-0,05) kr

Om FOrtnOx AB
 

Fortnox utvecklar och marknadsför program för bland annat 

bokföring, fakturering, order, CRM-säljstöd och arkivering 

som är avsedda för användning via Internet. Fördelarna 

för kunderna är bland andra att man kan komma åt sina 

program från vilken PC eller Mac-dator som helst om man 

har tillgång till internet. Flera användare kan också samtidigt 

arbeta på olika platser. 

Kunderna abonnerar på Fortnox program och betalar en 

avgift per månad. Abonnemangsförfarandet innebär att 

Fortnox varje nytt år kommer att börja med en orderstock 

som är minst lika stor som föregående års fakturering. 

 Anskaffningskostnaden för varje ny kund är hög, men efter 

ett år ger varje kund ett högt bidrag.  

Fortnox filosofi är att snabbt öka kundstocken för att bygga 

upp det underlag som senare kommer att generera vinster.

Koncernen består av Fortnox AB (moderbolag), Fortnox  

Sp. z o.o. (100 %), Four Divided by Six AB (51 %) och 

 Scandinavian PC Systems Ltd (100 %).

Fortnox aktie handlas på NGM Nordic MTF, ISIN kod 

SE0001966656.

 

 

Omsättning Och resultAt
 

Försäljningen under året uppgick till 3 666 (2 049) kkr. Resul-

tat efter skatt blev -6 831 (-1 359) kkr innebärande ett resultat 

per aktie om -0,20 (-0,05) kr. 

Försäljningen under det fjärde kvartalet uppgick till 1 385 

(685) kkr. Resultat efter skatt blev -2 151 (-1 410) kkr innebä-

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

Rullande 12-månader delat med 12 
för januari 2006 – december2007
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Rullande tolvmånaders
diagrammet visar för varje 
månad medelvärdet  
för denna månad och de elva 
föregående månadernas 
fakturering. Diagrammet 
avspeglar tillväxten på ett 
enkelt och pedagogiskt sätt.
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mArknAden 
 

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 kom-

promisser 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 krä-

ver bokföring, orderhantering, fakturering och kundhante-

ring. Fortnox programsvit omfattar alla dessa administrati-

va rutiner. Därtill kommer Fortnox program för tidredovis-

ning, dokumentarkivering och webbshops-hantering som 

också passar många av företagen. Potentialen är med andra 

ord mycket stor för Fortnox internetbaserade 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 600 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 

5000 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 order-

stock 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 2008 har den innelig-

gande orderstocken ett faktureringsvärde på över  

4 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 bok-

föringslagen).

•  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 mo-

dern internetteknik.

•  ökad datasäkerhet, daglig backup och automatisk uppda-

tering av programmen. 

•  att genom massförsäljning kunna sälja avancerade pro-

gramprodukter till mycket låga priser (39 kr – 69 kr per 

månad).

•  en global produkt utan geografiska begränsningar, en-

bart språkliga hinder (vilket har lösts via översättningar 

till, i nuläget, 10 språk).

•  en löpande orderstock som varje år säkerställer en högre 

årsfakturering.

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. 

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.
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ViktigA händelser under Fjärde kVArtAlet

Under fjärde kvartalet har Fortnox bland annat fått för-

troendet att leverera CRM Säljstöd till Electrolux Laundry 

Systems som använder programmet i Sverige, Norge och 

Finland. Folkhälsans Förbund i Finland har valt Fortnox 

som leverantör av bokföringsprogram till sina drygt 100 

landskaps- och lokalföreningar i Svenskfinland. Vi har 

också fått förnyat förtroende från Växjö Universitet som 

använder bokföringsprogrammet för utbildning av 800 

elever.

Under fjärde kvartalet 2007 har två nya program lanserats, 

Tidredovisning och Webbshop, det senare för leverans i 

februari 2008. 

FrAmtidsutsikter
 

Fortnox har en stark tillväxt. Den är dessutom ökande. 

Potentialen är mycket stor och marknaden för internetba-

serade program kommer att växa kraftigt under flera år 

framåt både i Sverige och i andra länder.

Styrelsen bedömer att företaget har stora möjligheter att 

kunna etablera sig i flera andra länder utöver den etable-

ring som påbörjades i Polen under 2007. Grundstrukturen 

i programmen medger att lokala anpassningar med rimliga 

insatser kan genomföras i de program där det krävs. 

Under 2007 har kontakter etablerats med lämpliga företag 

och personer som kan medverka till att starta verksamhe-

ter i flera andra länder, främst Storbritannien, Tyskland, 

Spanien och Finland. Denna expansion kräver dock utö-

kade resurser för att kunna genomföras. Därför kommer 

Fortnox att emittera nya aktier under våren 2008.

ÅrsstämmA 2008

Årsstämma för Fortnox AB (publ) kommer att hållas den 

29 april 2008 i Växjö.

ÅrsredOVisning

Årsredovisningen för 2007 kommer att hållas tillgänglig på 

bolagets kontor i mitten av mars. Den beräknas tillsändas 

VPC-registrerade 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 e-post: ir@fortnox.se

kOmmAnde rAppOrttillFällen 2008

Delårsrapport för första kvartalet presenteras den  

29 april 2008.

Fortnox AB (publ) 

Växjö den 30 januari 2008

Jan Älmeby

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Jan Älmeby, VD

Telefon: 0708-37 32 55

E-post: jan.almeby@fortnox.se

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för gransk-

ning av bolagets revisorer.
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Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och RR 1:00 Koncernredovisning. Redovisnings-

principerna har förändrats sedan upprättandet av årsredovisningen per 2006-12-31. I årsredovisningen per 2006-12-31 

användes Bokföringsnämndens allmänna råd medan Redovisningsrådets rekommendationer tillämpas från och med 

räkenskapsåret 2007. Detta är ett byte av redovisningsprinciper enligt RR 5 Byte av redovisningsprincip. Bytet har skett för 

att öka läsarens förståelse av bolagets finansiella rapporter i samband med att bolagets aktier blivit föremål för offentlig 

handel. Bytet har inte någon effekt på ingående eget kapital. Bytet har förbättrat resultatet med 2 213 tkr för helåret och 

1 261 tkr för fjärde kvartalet i jämförelse med tidigare tillämpade redovisningsprinciper då arbete för egen räkning har 

aktiverats med motsvarande belopp.

Den positiva skatten avser värdet av skattemässiga underskottsavdrag. På grund av osäkerhet kring värdet på under-

skottsavdragen tidigare år redovisades värdet på dessa första gången under 2006. Då bolaget tillförts medel genom 

nyemissioner samt haft en god kundtillströmning bedöms det fulla värdet av såväl tidigare års underskott som årets 

underskott kunna utnyttjas.

Bokslutskommuniké 2007 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Redovisningsprinciper

belopp i kronor   0701-0712 0601-0612 0710-0712 0610-0612

Nettoomsättning    3 666 355 2 048 656 1 384 674 684 671 
Aktiverat arbete för egen räkning   2 213 152 0 1 260 657 0 
Rörelsens kostnader    -15 419 894 -6 507 607 -5 417 103 -2 458 134

Rörelseresultat   -9 540 387 -4 458 951 -2 771 772 -1 773 463

Resultat från finansiella poster    50 002 -237 128 86 512 -182 948

Resultat efter finansiella poster   -9 490 385 -4 696 079 -2 685 260 -1 956 411

Skatt    2 614 659 3 336 905 489 836 546 182 
Minoritetsintresse   44 412 0 44 412 0

Periodens resultat   -6 831 314 -1 359 174 -2 151 012 -1 410 229

Resultat per aktie, kr    -0,20 -0,05 -0,06 -0,05
Antalet aktier vid periodens utgång, st    34 083 600 26 083 600 34 083 600 26 083 600
Genomsnittligt antal aktier, st   30 083 600 20 736 800 34 083 600 22 660 550

Antalet aktier för 2006 är omräknat med hänsyn till en split 10:1 som gjordes hösten 2006.
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Koncernens balansräkning i sammandrag

belopp i kronor   07-12-31 06-12-31  

tillgÅngAr   
Immateriella anläggningstillgångar    2 256 542 220 720 
Materiella anläggningstillgångar    452 896 194 000
Finansiella anläggningstillgångar    7 732 231 3 805 103
Omsättningstillgångar    4 147 524 3 678 754

Summa tillgångar   14 589 193 7 898 577

eget kApitAl Och skulder
Eget kapital    11 966 207 5 256 339
Minoritetsintresse   44 412 0 
Långfristiga skulder    0 0
Kortfristiga skulder    2 578 574 2 642 238

Summa eget kapital och skulder   14 589 193 7 898 577

Förändring i eget kApitAl
Ingående eget kapital    5 256 339 -4 681 424
Nyemission    13 552 780 11 296 937
Omräkningsdifferens   -11 598 0
Periodens resultat    -6 831 314 -1 359 174
Utgående eget kapital    11 966 207 5 256 339
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Koncernens kassaflödesanalys

belopp i kronor   0701-0712 0601-0612 

den löpAnde VerksAmheten   
Resultat efter finansiella poster    -9 490 385 -4 696 079 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    -1 801 204 179 709 
Betald skatt    -30 911 -102 163

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -11 322 500 -4 618 533 
före förändringar av rörelsekapital

kAssAFlöde FrÅn FörändringAr i rörelsekApitAl   
Förändring av kortfristiga fordringar    -500 474 -306 304 
Förändring av kortfristiga skulder    167 306 -155 809

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -11 655 668 -5 080 646

inVesteringsVerksAmheten   
Förvärv av dotterbolag   55 975 0 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar    -860 780 0 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar    -400 651 -27 708 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar    -516 328 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 721 784 -27 708

FinAnsieringsVerksAmheten   
Nyemission    13 552 780 10 828 739 
Förändring av skuld    -209 696 -2 973 107 
Valutakursförändring   -11 598 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   13 331 486 7 855 632

PeRiodenS KaSSaflöde   -45 966 2 747 278

likVidA medel Vid periOdens BörjAn  
Likvida medel vid periodens början    2 781 556 34 278 
Kursdifferens i likvida medel   1 800 0

liKvida medel vid PeRiodenS Slut    2 737 390 2 781 556
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Den positiva skatten avser värdet av skattemässiga underskottsavdrag. På grund av osäkerhet kring värdet på under-

skottsavdragen tidigare år redovisades värdet på dessa första gången under 2006. Då bolaget tillförts medel genom 

nyemissioner samt haft en god kundtillströmning bedöms det fulla värdet av såväl tidigare års underskott som årets 

underskott kunna utnyttjas.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

belopp i kronor   0701-0712 0601-0612 0710-0712 0610-0612

Nettoomsättning    3 550 795 2 048 656 1 269 114 684 671 
Rörelsens kostnader    -14 054 638 -6 507 607 -4 219 226 -2 458 134

Rörelseresultat   -10 503 843 -4 458 951 -2 950 112 -1 773 463

Resultat från finansiella poster    49 277 -237 128 84 202 -182 948

Resultat efter finansiella poster   -10 454 566 -4 696 079 -2 865 910 -1 956 411

Skatt    2 920 470 3 336 905 795 647 546 182

Periodens resultat   -7 534 096 -1 359 174 -2 070 263 -1 410 229
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

belopp i kronor   07-12-31 06-12-31  

tillgÅngAr   
Immateriella anläggningstillgångar    904 170 220 720 
Materiella anläggningstillgångar    432 277 194 000
Finansiella anläggningstillgångar    8 235 117 3 817 213
Omsättningstillgångar    3 997 636 3 678 754

Summa tillgångar   13 569 200 7 910 687

eget kApitAl Och skulder   
Eget kapital    11 287 133 5 268 449
Långfristiga skulder    0 0
Kortfristiga skulder    2 282 067 2 642 238

Summa eget kapital och skulder   13 569 200 7 910 687

Förändring i eget kApitAl   
Ingående eget kapital    5 268 449 -4 669 314 
Nyemission    13 552 780 11 296 937
Periodens resultat    -7 534 096 -1 359 174
Utgående eget kapital    11 287 133 5 268 449

Bokslutskommuniké 2007 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291



9

Bokslutskommuniké 2007 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Moderbolagets kassaflödesanalys

belopp i kronor   0701-0712 0601-0612

den löpAnde VerksAmheten   
Resultat efter finansiella poster    -10 454 565 -4 696 079 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    241 875 179 709
Betald skatt    -44 348 -102 163

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

kAssAFlöde FrÅn FörändringAr i rörelsekApitAl   
Förändring av kortfristiga fordringar    -453 111 -306 304 
Förändring av kortfristiga skulder    -150 476 -155 809

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -10 860 625 -5 080 646

inVesteringsVerksAmheten   
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar    -788 810 0 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar    -374 792 -27 708 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar    -701 293 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 864 895 -27 708

FinAnsieringsVerksAmheten   
Nyemission    12 756 639 10 828 739 
Förändring av skuld    -209 696 -2 973 107

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   12 546 943 7 855 632

PeRiodenS KaSSaflöde   -178 577 2 747 278

likVidA medel Vid periOdens BörjAn  
Likvida medel vid periodens början    2 781 555 34 278

liKvida medel vid PeRiodenS Slut    2 602 978 2 781 556

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


