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Januari - mars 2010
>>   Fortsatt stark tillväxt i omsättning och orderingång.
>>   Omsättningen under första kvartalet blev 6 894 tkr (3 821), en ökning med 

80 % jämfört med första kvartalet 2009
>>   Rörelseresultatet uppgick till -420 tkr (-1 533), en fortsatt resultatförbättring 

även om rörelsemarginalen är fortsatt negativ 
>>   Periodens resultat var -502 tkr (-1 310)
>>   Vinst per aktie under perioden -0,01 kr (-0,02)

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

VD KOMMENTERAR
MED FORTNOX MOT FRAMTIDEN
Den världsomspännande och snabbt ökande bredbandsuppkopplingen 
för privatpersoner , företag och myndigheter innebär att det nu råder en 
global acceptans av  internet som en bärande del av modern infrastruk-
tur för elektroniska tjänster.  Detta framgår tydligt i det enorma intresse 
som nu visas s.k.  ”molntjänster” dvs. internetbaserade tjänster av olika 
slag. Vi tar detta som en bekräftelse på att Fortnox har valt rätt teknik-
plattform för att erbjuda sina tjänster kostnadseffektivt, konkurrenskraf-
tigt och lönsamt.

Med Fortnox internetbaserade program slipper våra kunder många 
bekymmer och får i gengäld en mängd fördelar. De slipper fundera på 
installation och uppgraderingar av sina program, och säkerhetskopiering 
av sin information. De slipper också vara oroliga över ifall de arbetar i 
senaste versionen av sina program, eller vad som kan hända i fall deras 
datorer blir stulna eller går sönder. Dessutom vinner de en mängd förde-
lar som exempelvis att deras program och information finns tillgänglig 
från vilken internetuppkopplad dator, handdator eller mobiltelefon som 
helst. De vinner också fördelen att kunna samarbeta och dela program 
och information med vem eller vilka som helst oavsett var i världen de 
befinner sig. Genom att arbeta med internetbaserade program från 
Fortnox byter de alltså bort nackdelar och bekymmer mot fördelar och 
möjligheter.

På Fortnox utvecklar vi bara internetbaserade program. Vi har inga 
andra lösningar, eftersom vi vill ha fullt fokus på den teknik som ger våra 
kunder flest fördelar och som kommer att gälla nu och inom överskådlig 
framtid. Vi har ett brett sortiment med program för allt från bokföring, 
fakturering och orderhantering till säljstöd och dokumentlagring. Vi har 
en attraktiv prismodell där våra kunder inte betalar någonting i inköps-
pris för programmen. Istället betalar man en låg abonnemangsavgift per 
månad.

Vår ambition är att med vårt erbjudande möjliggöra för alla företag och 
föreningar att arbeta med internetbaserade program till en rimlig kost-
nad. Vår ambition är också att tillhandahålla ett trevligt och korrekt be-

mötande, en tillgänglig och kunnig support, och kompetenta program 
som vidareutvecklas i en hög takt. Som kund till Fortnox ska man veta att 
man för en rimlig kostnad har tillgång till program som är moderna och 
aktuella, och som erbjuder en möjlighet att sköta sin administration på 
ett effektivt och rationellt sätt.

OMSÄTTNING
Kundtillströmningen är fortsatt stark, och orderingången ökade med 
70% jämfört med första kvartalet 2009. Detta fick till följd att omsätt-
ningen för första kvartalet blev 6894 tkr (3821 tkr), en ökning med 3073 
tkr eller 80%.
Bakom den ökade orderingången finns bland annat ett ökat förtroende 
för den internetbaserade tekniken i allmänhet och Fortnox i synnerhet. 
Dessutom anger många av våra nya kunder att de blivit rekommendera-
de Fortnox av vänner och bekanta som redan är kunder till Fortnox. I takt 
med att antalet kunder ökar kommer också antalet rekommendationer 
och därmed orderingången att öka. 

OMSÄTTNING 2006 - 2010
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Kvartal 3

Kvartal 4
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RESULTAT
Rörelseresultatet för första kvartalet 2010 blev -420 tkr (-1533 tkr), vilket 
innebär en förbättring med 1113 tkr jämfört med första kvartalet 2009. 
Av omsättningsökningen går alltså drygt 30% till att förbättra resultatet. 
Resterande del har vi valt att använda för att utöka resurserna för ny- och 
vidareutveckling av våra program, samt till utökad marknadsföring. Denna 
har till största del (700 tkr) skett genom utnyttjande av sedan tidigare 
avtalat mediautrymme, vilket förutbetalts i samband med en nyemission 
2008. Detta har alltså påverkat resultatet, men inte likviditeten. 

FLERA KANALER MOT MARKNADEN
Försäljningen av våra program sker huvudsakligen direkt från Fortnox 
till kunden genom att kunder beställer via telefon, e-post och Fortnox 
hemsida. En majoritet av dessa kunder anger som skäl för köp att de blivit 
tipsade av andra som redan är nöjda kunder till Fortnox.

En stor del av försäljningen sker också via olika typer av partners, exem-
pelvis via redovisnings- och revisionsbyråer. Genom att underlätta och ef-
fektivisera  samarbetet mellan dessa byråer och deras kunder har Fortnox 
haft stora framgångar i denna bransch. Med Fortnox lösningar i kombina-
tion med den internetbaserade tekniken kan byråerna och deras kunder 
samarbeta på ett nytt och för båda parter mer effektivt sätt än tidigare. 
Fortnox har idag pågående och växande samarbeten med många mindre 
och medelstora byråer samt med de flesta större redovisnings- och revi-
sionsbyråkedjorna i Sverige.

ABONNEMANGSMODELLEN ATTRAKTIV SÅVÄL FÖR KUN-
DERNA SOM FÖR FORTNOX
Samtidigt som abonnemangsmodellen är attraktiv för våra kunder, är den 
också attraktiv för oss som leverantör. Vi får kontinuerliga intäkter som är 
mätbara, förutsägbara och ständigt ökande eftersom vi hela tiden får nya 
kunder och våra befintliga kunder ansluter fler moduler och användare. 
Dessutom lanserar vi kontinuerligt nya programmoduler vilket också ökar 
abonnemangsintäkterna. Genom att växa i flera dimensioner uppnår vi en 
hög och uthållig tillväxt.

INTERNATIONELL SATSNING GER ÖKAD TRYGGHET 
OCH KRAFT
På Fortnox extra bolagsstämma den 18 december 2009 togs beslut 
om att en internationell satsning för Fortnox ska ske i ett separat bolag, 
Fortnox International AB. Detta bolag är nu startat och kommer att ha ett 
tätt samarbete med Fortnox AB avseende bland annat programutveck-
ling. Upplägget med ett separat bolag innebär en trygghet för Fortnox AB 
samtidigt som det ger stora möjligheter i och med de royaltyintäkter som 
genereras av försäljningen i det internationella bolaget. Dessutom med-
ger den internationella satsningen ökade möjligheter till vidareutveckling 
av programmen, vilket kommer att komma alla Fortnox kunder tillgodo.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Förhandlingar om Fortnox utlandsetablering är klar och avtal som reglerar 
bland annat start- och royaltyersättning till Fortnox AB är signerat. Sats-
ningen kommer att ske i det separata bolaget Fortnox International AB. 
Fortnox International AB bildas av Jan Älmeby, tidigare VD för och grun-
dare av Fortnox AB, tillsammans med 4-6 investerare och entreprenörer.

Jan Älmeby avgår som VD för Fortnox AB. Till ny VD för Fortnox AB utses 
försäljningschef Jens Collskog. Till vice VD i Fortnox AB utses ekonomichef 
Karin Korpe.

Fortnox International AB förvärvar det polska bolaget Fortnox Sp z o.o

Fortnox International AB förvärvar Fortnox AB:s 51-procentiga andel i 
programutvecklingsbolaget 4DS AB.

UTSIKTER
Vi räknar med en fortsatt stark försäljningsutveckling. Även om vi har fått 
många nya kunder den senaste tiden finns det fortfarande hundratu-
sentals mindre företag i Sverige som fortfarande sitter kvar i den gamla 
tekniken. I takt med att fler och fler upptäcker fördelarna med att arbeta 
internetbaserat kommer också flödet av företag som överger den gamla 
tekniken till förmån för den internetbaserade att öka.

Samtidigt som antalet kunder ökar så ökar också värdet av varje kund. 
Våra kunder köper efterhand fler moduler och ansluter fler användare. 
Dessutom breddar vi sortimentet kontinuerligt med fler programmoduler 
som erbjuds såväl nya som befintliga kunder. Detta gör att värdet av varje 
kund kontinuerligt ökar.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport för andra kvartalet: 25 augusti 2010
Delårsrapport för tredje kvartalet: 3 november 2010
Bokslutskommuniké för 2010: 2 februari 2011

Växjö den 28 april 2010
På styrelsens uppdrag
Fortnox AB (publ)
Jens Collskog
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta VD Jens Collskog, 0733-632300

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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belopp i kronor 1001-1003 0901-0903 0901-0912

Nettoomsättning 6 894 419 3 820 919 19 490 738
Aktiverat arbete för egen räkning 688 167 459 242 2 353 053
Rörelsens kostnader -8 002 817 -5 813 539 -24 012 827

Rörelseresultat -420 231 -1 533 378 -2 169 036

Resultat från finansiella poster -116 750 -153 518 -143 263

Resultat efter finansiella poster -536 981 -1 686 896 -2 312 299

Skatt 110 822 426 333 473 085
Minoritetsintresse -75 912 -49 938 -417 532

Periodens resultat -502 071 -1 310 501 -2 256 746

Resultat per aktie, kr -0,01 -0,02 -0,04
Antalet aktier vid periodens utgång, st 57 326 350 54 694 800 54 694 800
Genomsnittligt antal aktier, st 56 010 575 54 694 800 27 347 400

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och RR 1:00 Koncernredovisning. Principen för redovisning av intäkter har förändrats 
såtillvida att licensintäkter tidigare har intäktsförts i samband med faktureringen medan avtalsbunden licensintäkt numera intäktsförs i enlighet med 
avtalets innebörd och tidslängd. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen 2009.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
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belopp i kronor 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 7 126 669 6 092 764 6 889 219
Materiella anläggningstillgångar 393 612 287 621 431 058
Finansiella anläggningstillgångar 10 254 885 9 773 662 10 087 853
Omsättningstillgångar 11 188 660 6 541 090 12 747 309

Summa tillgångar 28 963 826 22 695 137 30 155 439

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21 772 016 16 938 333 22 288 320
Minoritetsintresse 923 840 480 334 847 928
Kortfristiga skulder 6 267 970 5 276 470 7 019 191

Summa eget kapital och skulder 28 963 826 22 695 137 30 155 439

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 22 288 320 18 120 202 18 120 202
Nyemission 0 0 6 381 773
Omräkningsdifferens -14 233 128 632 43 091
Periodens resultat -502 071 -1 310 501 -2 256 746
Utgående eget kapital 21 772 016 16 938 333 22 288 320

Koncernens balansräkning i sammandrag

Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen
med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.
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belopp i kronor 1001-1003 0901-0903 0901-0912

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -536 981 -1 686 896 -2 312 299
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -367 098 -52 779 -786 828
Betald skatt -325 178 -112 088 -66 457

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-1 229 257 -1 851 763 -3 165 584

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Förändring av kortfristiga fordringar 123 178 72 559 -2 829 087
Förändring av korfristiga skulder -148 189 823 246 2 228 736

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 254 268 -955 958 -3 765 935

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 -1 927
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 -239 353
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 21 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -219 952

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission 0 0 6 361 018
Valutakursförändring -14 233 128 632 43 093

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 233 128 632 6 404 111

PERIODENS KASSAFLÖDE -1 268 501 -827 326 2 418 224

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN
Likvida medel vid periodens början 3 446 967 1 036 264 1 036 264
Kursdifferens i likvida medel 62 -42 956 -7 521

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 2 178 528 165 982 3 446 967

Koncernens kassaflödesanalys
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belopp i kronor 1001-1003 0901-0903 0901-0912

Nettoomsättning 6 544 083 3 686 137 18 559 283
Rörelsens kostnader -7 165 742 -5 216 156 -20 953 988

Rörelseresultat -621 659 -1 530 019 -2 394 705

Resultat från finansiella poster -82 733 -128 340 -33 513

Resultat efter finansiella poster -704 392 -1 658 359 -2 428 218

Skatt 184 122 433 086 623 764

Periodens resultat -520 270 -1 225 273 -1 804 454

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
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belopp i kronor 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 4 186 242 2 745 510 4 013 776
Materiella anläggningstillgångar 383 128 272 638 419 449
Finansiella anläggningstillgångar 11 225 292 10 851 065 11 041 170
Omsättningstillgångar 12 562 799 7 561 059 13 705 581

Summa tillgångar 28 357 461 21 430 272 29 179 976

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 20 614 999 15 332 677 21 135 269
Kortfristiga skulder 7 742 462 6 097 595 8 044 707

Summa eget kapital och skulder 28 357 461 21 430 272 29 179 976

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 21 135 269 16 557 950 16 557 950
Nyemission 0 0 6 381 773
Periodens resultat -520 270 -1 225 273 -1 804 454
Utgående eget kapital 20 614 999 15 332 677 21 135 269

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen
med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.
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belopp i kronor 1001-1003 0901-0903 0901-0912

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -704 392 -1 658 359 -2 428 218
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 260 955 154 729 685 929
Betald skatt 35 894 -94 739 -125 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-407 543 -1 598 369 -1 867 393

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Förändring av kortfristiga fordringar -242 300 88 194 -2 706 986
Förändring av kortfristiga skulder -129 197 946 807 2 854 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten -779 040 -563 368 -1 720 377

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -397 100 -276 675 -1 983 599
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 -239 353
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 21 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten -397 100 -276 675 -2 201 624

FINANSIERINGSVERSAMHETEN
Nyemission 0 0 6 361 018

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 6 361 018

PERIODENS KASSAFLÖDE -1 176 140 -840 043 2 439 017

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN
Likvida medel vid periodens början 3 305 967 866 950 866 950

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 2 129 827 26 907 3 305 967

Moderbolagets kassaflödesanalys

Fortnox AB (publ) Box 427 
351 06 Växjö

Telefon: 0470-78 50 00 
Telefax: 0470-78 50 01

E-post: info@fortnox.se 
www.fortnox.se


