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Affärssystem på webben!

Tredje kvartalet 2011  
(jämfört med samma period föregående år)

>>   Nettoomsättningen ökade till 9 870 tkr (7 154 tkr).

>>   Rörelseresultatet uppgick till 831 tkr (694 tkr).

>>   Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 550 tkr (1 522 tkr).

>>   Periodens resultat efter skatt var 646 tkr (494 tkr). 

>>   Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,01 kr).

>>   Förvärvet av JS data genomfördes den 1 september.

Fortnox AB (publ)
Delårsrapport juli -  september 2011 Q3

2011

FORTNOX I KORTHET
Med 70 000 användare är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag och fören-
ingar. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program, för bland annat redovisning, fakturering, tidredovis-
ning, löneadministration, säljstöd och e-handel. De internetbaserade tjänsterna gör att användarna kan komma åt program-
men från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och arbeta på olika platser 
med olika språk. De slipper besväret med installation, uppdateringar och att ta backup. Kunderna abonnerar på programmen 
och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien 
är upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

Januari - september 2011  
(jämfört med samma period föregående år)

>>   Nettoomsättningen ökade till 30 251 tkr (23 339 tkr). Exklusive startersättning från Fortnox International ökade 
omsättningen med 45 procent.

>>   Rörelseresultatet uppgick till 3 374 tkr (2 798 tkr). Exklusive startersättningen förbättrades resultatet med 3 075 tkr.

>>   Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4 152 tkr (1 457 tkr).

>>   Periodens resultat efter skatt var 2 566 tkr (3 712 tkr, varav 1 745 tkr avsåg realisationsvinst från försäljning av 
koncernföretag). 

>>   Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,06 kr).

Vid jämförelse av årets tre första kvartal för 2010 och 2011 skall noteras att i siffrorna för andra kvartalet 2010 ingår, utöver 
den ordinarie verksamheten, en startersättning från Fortnox International AB om 2 500 tkr. Under andra kvartalet 2010 såldes 
dessutom dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o och den 51-procentiga andelen i utvecklingsbolaget 4DS, vilket sammantaget gav 
en intäkt på 1 942 tkr och en reavinst på 1 757 tkr. Dessa försäljningar är redovisade under finansiella intäkter.
Under andra kvartalet 2011 har inga motsvarande transaktioner utöver den ordinarie verksamheten skett.
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Tredje kvartalet Jan-sept Rullande Helår
Tkr 2011 2010 2011 2010 12 mån 2010
Nettoomsättning 9 870 7 154 30 251 23 339 39 305 32 392

Rörelseresultat 831 694 3 374 2 798 4233 3 658

Rörelsemarginal,% 8,4 9,7 11,2 12,0 10,8 11,3

Resultat före skatt 880 670 3 491 4 414 4 348 5 279

Resultat före skatt exkl eo-poster 880 670 3 491 157 4 348 1 022

Skatt -234 -176 -925 -702 -1158 -935

Periodens resultat 646 494 2 566 3 712 3 190 4 344
Resultat per aktie, kr 0,01 0,01 0,04 0,06 0,05 0,08

Resultat per aktie exkl eo-poster, kr 0,01 0,01 0,04 0,00 0,05 0,01

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

Vi fortsätter att visa såväl tillväxt som förbättrat resultat under 
årets tredje kvartal. Samtidigt rustar vi för fortsatt expansion 
genom att satsa på ytterligare personalförstärkningar till såväl 
utveckling och försäljning som support och övrigt användar-
stöd till våra kunder. Vi står nu väl förberedda att växa vidare och 
öka vår marknadsandel.

Den 1 september genomfördes det förvärv vi informerade om 
i somras, av JS Datas konsult- och utvecklingsdel. Under hösten 
pågår utveckling och anpassning av våra program för att vi 
framöver ska kunna erbjuda våra kunder integrationer mellan 
deras Fortnox-program och andra program som exempelvis 
kassasystem, webbshopar och betalsystem. Resultatet blir att 
våra kunder kan få en automatiserad helhetslösning för sin ad-
ministration med Fortnox program som kärna. Förvärvet möjlig-
gör också direkta intäkter då vi kommer att erbjuda våra kunder 
abonnemangslösningar även på de integrationer vi utvecklar.

Under hösten har vi inlett samarbete med Readsoft AB, som är 
världsledande inom dokumentautomation. Resultatet av samar-
betet blir att våra kunder kan automatisera exempelvis registre-
ring av leverantörsfakturor utan att manuellt behöva stansa in 
informationen i bokföringsprogrammet.

Under vintern kommer vi också att lansera en ny modul, Fort-
nox Autogiro. Denna kommer att hantera bland annat medgi-
vanden och automatdragningar för dem som vill erbjuda sina 
kunder betalning via autogiro.

Under hösten pågår vår årliga roadshow för redovisnings- och 
revisionsbranschen. Denna höst besöker vi nitton platser under 
sex intensiva höstveckor, med avslutning den 9 november. Vi 
har under hösten deltagit på två mässor, Ekonomimässan och 
Eget Företag. Vi kan konstatera att intresset för Fortnox och våra 
tjänster hela tiden ökar.

Jens Collskog
Verkställande Direktör

VD-KOMMENTAR – TREDJE KVARTALET

Vi rustar för fortsatt tillväxt
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående 
år om inget annat anges. Den förvärvade utvecklings- och kon-
sultverksamheten inom  Johansson & Surbevski Data AB (JS Data) 
ingår i räkenskaperna per den 1 september 2011.
I jämförelsetalen för perioden januari-september2010 ingår en 
startersättning från Fortnox International AB om 2 500 tkr. Dess-
utom ingår en intäkt på 1 942 tkr och en reavinst på 1 757 från 
försäljningen av dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o och den 51-pro-
centiga andelen i 4DS.

AKTUELL PERIOD JULI-SEPTEMBER 2011 
Nettoomsättningen uppgick till 9 870 tkr (7 154 tkr). 

Per den 30 september 2011 hade Fortnox cirka 70 000 aktiva 
användarlicenser fördelat på närmare 30 000 kunder. Order-
stocken uppgick till 38 915 tkr.

Rörelseresultatet uppgick till 831 tkr (694 tkr). Jämfört med 
tredje kvartalet 2010 har personalkostnaderna ökat med 
1 466 tkr, eller 45 procent. Läs mer under avsnitt Medarbetare. 
Förvärvet av JS Data hade en marginell resultatpåverkan.

Periodens resultat före skatt uppgick till 880 tkr (670 tkr). 

Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,01 kr).
  

DELÅRSPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2011 
Nettoomsättningen ökade till 30 251 tkr (23 339 tkr). Justerat 
för förvärvet och startersättningen från Fortnox International 
AB om 2 500 tkr under andra kvartalet 2010 ökade omsätt-
ningen med 9 412 tkr eller 45 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 3 374 tkr (2 798 tkr), vilket är en 
förbättring med 21 procent. Exklusive startersättningen från 
Fortnox International förbättrades resultatet med 3 075 tkr.

Periodens resultat före skatt var 3 491 tkr (4 414 tkr). Under an-
dra kvartalet 2010 såldes dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o. och 
den 51-procentiga andelen i 4DS, vilket gav en realisations-
vinst på 1 757 tkr. Exklusive startersättning och realisationsvinst 
uppgick resultatet före skatt för niomånadersperioden 2010 till 
157 tkr, vilket ger en resultatförbättring med 3 334 tkr  jämfört 
med föregående år. 

Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,06 kr).
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OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2006-2011

Exklusive startersättning * och 
reavinst**

Inklusive  startersättning * och 
reavinst**

Tkr 2011 2010 Differens 2011 2010 Differens
Nettoomsättning 30 251 20 839 45% 30 251 23 339 30%

Rörelseresultat 3 374 299 3 075 3 374 2 798 576

Rörelsemarginal,% 11,2 1,4 11,2 12,0

Periodens resultat 2 566 116 2 450 2 566 3 712 -1 146

Resultat per aktie, kr 0,04 0,00 0,04 0,06

* Startersättning 2 500 tkr från Fortnox International AB
** Realisationsvinst 1 757 tkr för försäljning av dotterbolag Fortnox Sp Z.o.o. och 4DS AB.  

RESULTATUTVECKLING  JANUARI-SEPTEMBER EXKL OCH INKL JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
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VERKSAMHET

Från den 1 september är utvecklings- och konsultverksam-
heten inom Johansson & Surbevski Data AB (JS Data) en del 
av Fortnox. Förvärvet, som annonserades den sista juni i år, 
innebär kraftigt ökade resurser att utveckla integrationer med 
Fortnox affärssystem med för- och eftersystem från andra 
tillverkare. Många företag har idag program från olika leve-
rantörer, för exempelvis kassaregister, betalningssystem och 
e-handel och som inte är integrerade med varandra.

Vår ambition är att erbjuda integration med Fortnox program 
och med program från de största leverantörerna av olika ty-
per av för- och eftersystem. Arbetet inleddes under perioden 
och de första applikationerna beräknar Fortnox att släppa i 
början av 2012. Satsningen kommer att stärka Fortnox posi-
tion på marknaden. 

Under perioden fortgick arbetet med att vidareutveckla be-
fintliga produkter och utveckla nya tjänster. I september teck-
nade Fortnox ett samarbetsavtal med börsnoterade Readsoft 
som är en världsledande leverantör av tolkningsprogram. 
Tjänsten innebär att man kan skicka över sin bildfil, exempel-
vis en inscannad faktura, för tolkning så att fakturan automa-
tiskt registreras med bankgironummer etc. Denna funktion 
kommer att finns tillgänglig för alla kunder under vintern. 

I december lanseras en ny autogiro-modul. Modulen kan 
användas även av dem som inte har fakturamodulen.

Under hösten genomförs en roadshow för redovisnings- 
och revisionsbyråer på 19 platser runt om i Sverige. Under 
perioden deltog Fortnox även på Ekonomimässan och Eget 
Företag-mässan.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
tredje kvartalet till 1 550 tkr (1 522 tkr). Under niomånaders-
perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten 
4 152 tkr jämfört med 1 457 tkr föregående år. Det egna 
kapitalet uppgick vid periodens utgång till 31 045 tkr (24 848 
tkr). Fortnox AB har inga långfristiga skulder och de kortfris-
tiga skulderna uppgick till 5 665 tkr, jämfört med 5 557 tkr per 
30 september 2010. Kortfristiga placeringar och likvida medel 
uppgick till 11 213 tkr (5 846 tkr). Soliditeten var 85 procent 
(82 procent) vid periodens utgång.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Investeringarna under tredje kvartalet 2011 uppgick till 3 098 
tkr, varav 3 000 tkr hänför sig till förvärvet av utvecklings- och 
konsultverksamheten i JS Data. Under samma period föregå-
ende år uppgick investeringarna till 252 tkr. Avskrivningarna 
uppgick till 366 tkr (291 tkr). 
För niomånadersperioden uppgick investeringarna till 3 367 
tkr (859 tkr) och avskrivningarna till 987 tkr (827 tkr).

MEDARBETARE
Per 30 september 2011 var antalet anställda i Fortnox 50 per-
soner, jämfört med 29 personer den 30 september föregåen-
de år. Därutöver anlitar bolaget konsulter för enskilda projekt. 
I och med förvärvet av JS Data ökade antalet anställda med 
sex personer. Dessutom har Fortnox under 2011 genomfört 
ett antal nyrekryteringar framförallt inom användarstöd och 
försäljning.   

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 30 september 2011 till 
1 146 527 kr fördelat på 57 326 350 stycken aktier, en var med 
ett kvotvärde om 0,02 kr.
Den 30 september genomfördes förvärvet av Johansson & 
Surbevski Data AB genom en riktad nyemission, med stöd av 
det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma 
den 13 juni. Genom förvärvet kommer aktiekapitalet att 
öka med 21 818 kr och antalet aktier att öka med 1 090 909 
stycken. Emissionen registrerades på Bolagsverket den 5 
oktober 2011.

FORTNOX  AKTIE
Fortnox AB är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. Den 
30 september 2011 noterades Fortnox aktie till 2,70 kr. Det 
motsvarade ett marknadsvärde på cirka 155 Mkr. Under 2011 
har aktien noterats som högst till 3,45 kr den 10 juni och som 
lägst till 2,34 kr den 15 mars.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Transaktioner mellan Fortnox och närstående som väsentligt 
påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum 
under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter den 30 september 
2011.
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FRAMTIDSUTSIKTER
Säsongsmässigt är försäljningen som högst under årets fjärde 
och första kvartal eftersom många företag runt årsskiftet väljer 
att byta leverantör eller att utöka/förnya befintliga avtal. Fokus 
framöver kommer fortsatt att vara på effektiv marknadsföring, 
fler och tätare samarbeten med partners inom bland annat 
redovisnings- och revisionsbranschen, ny- och vidareutveck-
ling av sortimentet samt ett kontinuerligt utvecklat användar-
stöd.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN 

Bokslutskommuniké för 2011 presenteras den 3 februari 2012.
Delårsrapport för första kvartalet presenteras den 27 april 2012.
Delårsrapport för andra kvartalet presenteras den 22 augusti 2012.
Delårsrapport för tredje kvartalet presenteras den 31 oktober  2012
Bokslutskommuniké för 2012 presenteras den 6 februari 2013

NOTERA
Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent-
liggörande tisdagen den 1 november 2011.

Växjö den 1 november 2011
Fortnox AB (publ)

Jens Collskog
Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jens Collskog, VD Fortnox AB 
Tel: 0733-63 23 00
jens.collskog@fortnox.se 
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Resultaträkning

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering.

belopp i kronor 1101-1109 1001-1009 1107-1109 1007-1009 1001-1012

Nettoomsättning 30 251 494 23 338 667 9 870 058 7 153 701 32 391 970

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -4 319 574 -2 560 912 -1 430 566 -910 522 -3 339 572

Övriga externa kostnader -6 573 501 -5 987 887 -2 525 511 -2 008 108 -8 434 195

Personalkostnader -14 997 278 -11 164 854 -4 716 828 -3 250 767 -15 839 301

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -987 198 -826 584 -365 813 -290 540 -1 121 107

-26 877 551 -20 540 237 -9 038 718 -6 459 937 -28 734 175

Rörelseresultat 3 373 943 2 798 430 831 340 693 764 3 657 795

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 0 1 745 126 0 0 1 745 126

Ränteintäkter och liknande resultatposter 117 687 30 512 48 582 0 42 655

Räntekostnader och liknande resultatposter -365 -159 918 0 -23 460 -166 268

117 322 1 615 720 48 582 -23 460 1 621 513

Resultat efter finansiella poster 3 491 265 4 414 150 879 922 670 304 5 279 308

Skatt -924 995 -701 703 -234 255 -176 290 -935 491

PERIODENS RESULTAT 2 566 270 3 712 447 645 667 494 014 4 343 817
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Balansräkning
belopp i kronor 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 508 172 4 151 878 4 034 982

Goodwill 2 950 000 0 0

6 458 172 4 151 878 4 034 982 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 311 316 314 039 355 012

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 8 983 609 10 142 392 9 908 604

Summa anläggningstillgångar 15 753 097 14 608 309 14 298 598

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 626 681 4 720 625 3 775 655

Övriga fordringar 231 784 492 270 58 593

Förskott till leverantör 109 225 925 492 109 225

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 775 837 3 811 758 4 438 514

9 743 527 9 950 145 8 381 987

Kassa och bank 11 213 286 5 846 196 7 428 211

Summa omsättningstillgångar 20 956 813 15 796 341 15 810 198

SUMMA TILLGÅNGAR 36 709 910 30 404 650 30 108 796
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belopp i kronor 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 146 527 1 146 527 1 146 527

Pågående nyemission 21 818 0 0

1 168 345 1 146 527 1 146 527

Fritt eget kapital

Överkursfond 47 019 310 44 041 129 44 041 129

Balanserad vinst eller förlust -19 708 570 -24 052 388 -24 052 388

Periodens resultat 2 566 270 3 712 447 4 343 817

29 877 010 23 701 188 24 332 559

Summa eget kapital 31 045 355 24 847 715 25 479 086

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 312 675 217 801 233 156

Leverantörsskulder 781 728 1 520 766 1 139 794

Aktuella skatteskulder 0 0 -141 292

Övriga skulder 1 843 547 1 484 574 1 270 339

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 726 605 2 333 794 2 127 713

Summa kortfristiga skulder 5 664 555 5 556 935 4 629 710

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 709 910 30 404 650 30 108 796

Förändring i eget kapital

Ingående eget kapital 25 479 086 21 135 268 21 135 269

Nyemission 3 000 000 0 0

Periodens resultat 2 566 270 3 712 447 4 343 817

Utgående eget kapital 31 045 355 24 847 715 25 479 086

Balansräkning
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Kassaflödesanalys
belopp i kronor 1101-1109 1001-1009 1001-1012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 3 491 265 4 414 150 5 279 308

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 987 198 -918 542 -624 019

Betald skatt 0 -148 229 -143 960

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 478 463 3 347 379 4 511 329

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -1 220 250 595 029 2 017 627

Förändring av kortfristiga skulder 893 553 -2 485 104 -3 271 037

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 151 766 1 457 304 3 257 919

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -284 446 -859 276 -999 779

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -82 245 0 -78 097

Förvärv av JS Data -3 000 000 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 1 942 201 1 942 201

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 366 691 1 082 925 864 325

Finansieringsverksamheten

Nyemission 3 000 000 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 000 000 0 0

PERIODENS KASSAFLÖDE 3 785 075 2 540 229 4 122 244

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens början 7 428 211 3 305 967 3 305 967

Likvida medel vid periodens slut 11 213 286 5 846 196 7 428 211

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


