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A!ärssystem på webben!

Helåret 2010

>>   Omsättningen ökade med 75 procent till 32 392 tkr (18 559). I omsättningen ingår startersättning från 
Fortnox International om 2 500 tkr (0). Vid jämförelse mellan 2010 och 2009 ska också beaktas att en 
förändring av redovisningsprinciper medförde en ökad omsättning om 2 209 tkr under andra kvartalet 
2009.

>>   Rensat för ovanstående startersättning och ändrade redovisningsprinciper uppgick den underliggande
omsättningsökningen till 83 procent.

 
>>   Försäljningen av helägda och delägda dotterbolaget gav en intäkt om 1 942 tkr (0) och en reavinst om 

1 757 tkr (0) under det andra kvartalet. Avyttringarna innebär att Fortnox inte längre äger några dotter-
bolag.

>>   Rörelseresultatet förbättrades till 3 658 tkr (-2 395), en förbättring med 6 053 tkr. Resultatet efter skatt 
ökade till 4 344 tkr (-1 804).   Exklusive reavinsten från försäljning av dotterbolag steg resultatet efter skatt 
till 2 587 tkr (-1 804), en förbättring med 4 391 tkr.

>>   Vinst per aktie uppgick till 0,08 kr (-0,03)

Fjärde kvartalet 2010 (jämfört med samma period föregående år)

>>   Fortsatt stark ökning av antalet kunder och intäkter. Vid årsskiftet uppgick antalet kunder till drygt 20.000
och antalet användarlicenser till cirka 55.000.

>>   Omsättningen ökade från 4 832 tkr till 9 053 tkr, en tillväxt med 87%. 

>>   Rörelseresultatet förbättrades till  859 tkr (- 2 129) och resultatet efter skatt till 631 tkr (-1 523).  

>>   Kassa!ödet från den löpande verksamheten var 1 801 tkr (-3 078)

>>   Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,03)

Fortnox AB (publ)
Bokslutskommunike2010
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STARK TILLVÄXT I VOLYM OCH LÖNSAMHET
Den kraftiga tillväxten i Fortnox fortsätter, vid årsskiftet hade vi 
cirka 55.000 sålda användarlicenser och !er än 20.000 kunder. 
Tillväxttakten fortsätter dessutom att öka, omsättningstillväxten 
i "ärde kvartalet var högre än för helåret 2010.

TRENDBROTT
Vi redovisar ett positivt nettoresultat för 2010, inte bara för det 
"ärde kvartalet utan även för helåret 2010. Resultatet är positivt 
även om man exkluderar reavinsten från försäljningarna av 
dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o och innehavet i programut-
vecklingsföretaget 4DS samt för startersättningen från Fortnox 
International. Dessutom redovisar vi sedan andra kvartalet ett 
positivt kassa!öde från den löpande verksamheten.

FORTNOX ÄR DEN LEDANDE LEVERANTÖREN
Fortnox var först i Sverige med att erbjuda ett brett sortiment 
av internetbaserade program för bland annat bokföring, faktu-
rering, tidredovisning och säljstöd. Genom en konsekvent och 
uthållig satsning har vi idag en ledande position som leveran-
tör av internetbaserade program till företag och föreningar. I 
takt med att allt!er användare går över till internetbaserade 
administrativa program blir det också allt viktigare för oss som 
leverantör att fortsätta vidareutveckla våra program i ett högt 
tempo.

EN KOMPLETT INTEGRERAD HELHETSLÖSNING
Vi har idag den bredaste internetbaserade produktportföljen i 
Sverige med elva program. Samtliga program är utvecklade på 
en gemensam plattform, och integrerade med varandra. För 
kunden innebär det att man får en väl fungerande och e#ektiv 
lösning oavsett om man använder ett eller !era program.

VI UTÖKAR VÅRT ERBJUDANDE
Vi fortsätter att utöka vårt erbjudande till marknaden genom 
att vidareutveckla våra be$ntliga program, lansera nya program, 
och genom att komplettera vårt användarstöd. Under "ärde 
kvartalet har vi lanserat ett nytt a#ärsområde för utbildningar 
av olika slag. Utbildningsverksamheten kommer under 2011 att 
utvecklas vidare, bland annat med !er klassrumskurser, semina-
rier och utbildningar via internet.

LÖNSAMHET GENOM VOLYM
De rörliga kostnaderna för nya abonnemang är mycket låga 
och vi har inga tillverkningskostnader eller logistikkostnader i 
form av lager eller fysiska leveranser. Detta innebär att vi kan 
erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser och samtidigt uppnå 
vinstmarginaler som på grund av skale#ekter växer snabbare 
än kundstocken. Vi kan själva aktivt påverka resultatet genom 
strategiska beslut om t ex satsningar på produktutveckling eller 
marknadsföring för att snabbare bygga upp en stor kundstock 
eller befästa en ledande marknadsposition.

MOLNTJÄNSTER ÄR DEN VIKTIGASTE TEKNIKTRENDEN
Analysföretaget Gartner presenterade i slutet av 2010 den årliga 
listan över de viktigaste tekniktrenderna för det kommande 
året. För 2011, liksom för 2010, toppas listan av så kallade 
molntjänster, där användaren själv inte behöver fundera på 
programinstallationer eller lagring av sin information. Fortnox 
internetbaserade program är ett typexempel på en molntjänst, 
där användare via internet loggar in till sina program och sin in-
formation. På så vis slipper användaren fundera på exempelvis 
installationer, uppgraderingar och säkerhetskopiering. Trenden 
mot molntjänster är enligt Gartner starkare än exempelvis tek-
niktrender som pekplattor och smarta telefoner.

VI ÄR VÄL POSITIONERADE
Med ett starkt 2010 i ryggen, ser vi med tillförsikt fram emot 
2011. Med stark likviditet och ett bra kassa!öde skapas utrym-
me för fortsatta o#ensiva satsningar.
Vi fortsätter att växa och bredda kundbasen, inte minst tack 
vare att våra be$ntliga kunder ofta rekommenderar oss till vän-
ner och bekanta. Våra goda samarbeten med !era av Sveriges 
största redovisnings- och revisionsbyråer ger oss också många 
nya kunder. Vi ser dessutom att våra be$ntliga kunder efterhand 
och i allt högre grad väljer att abonnera på allt !er program. 
Genom att bredda vårt användarstöd med utbildningar skapar 
vi inte bara !er intäktsmöjligheter, vi får också nöjdare kunder 
som behärskar sina program bättre. Sammantaget känner vi att 
vi är väl positionerade för att möta ett nytt spännande år.

Jens Collskog
Verkställande direktör

VD!KOMMENTAR

Fortsatt snabb tillväxt – Fortnox  redovisar första 
helåret med vinst
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
OKTOBER ! DECEMBER 2010
Fortnox redovisar en fortsatt stark tillväxt i omsättning och 
orderingång. Vi får många nya kunder, inte minst tack vare 
rekommendationer från be$ntliga kunder. Be$ntliga kunder 
väljer också efterhand och i allt högre grad att abonnera på 
allt !er program. Våra goda samarbeten med !era av Sveriges 
största redovisnings- och revisionsbyråer ger oss också många 
nya kunder.

Omsättningen under "ärde kvartalet ökade med 87 procent till 
9 053 tkr (4 832). Rörelseresultatet förbättrades från -2 129 tkr 
till 859 tkr, eller med 2 988 tkr och resultatet efter $nansnetto 
till 865 tkr (-2 058 tkr). 

Orderstocken uppgick per 2010-12-31 till 28 669 tkr och likvida 
medel till 7 428 tkr.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
JANUARI ! DECEMBER 2010
Omsättningen under 2010 steg med 75% till 32 392 tkr 
(18 559). Rörelseresultatet förbättrades till 3 658 tkr (-2 395) 
och resultatet efter $nansnetto till 5 279 tkr (-2 428).
I nettoomsättningen ingår en startersättning från Fortnox 
International om 2 500 tkr (0). Förändring av redovisnings-
principer under andra kvartalet 2009 medförde en ökad 
omsättning under 2009 om 2 209 tkr. Startersättningen från 
Fortnox International AB och engångse#ekten härrörande från 
förändringen av redovisningsprinciper bör tas i beaktande vid 
jämförelse av utvecklingen mellan 2010 och 2009. Justerat 
för dessa intäkter var omsättningsökningen 83 procent under 
2010 jämfört med 2009.

Under andra kvartalet såldes dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o 
och den 51-procentiga ägarandelen i 4DS till Fortnox Inter-
national AB, vilket gav en realisationsvinst om 1 757 tkr som 
redovisas under $nansiella intäkter och kostnader. 

Periodens skatt om 935 tkr belastar inte likviditeten eftersom 
den kvittas mot den uppskjutna skattefordran som är uppta-
gen i balansräkningen.

Den fortsatt snabba omsättningstillväxten och den låga rörliga 
kostnaden för att addera nya användare och nya licenser har 
medfört att Fortnox nu kan redovisa positivt helårsresultat för 
2010, även rensat för poster av engångskaraktär.

              Fjärde kvartalet           Helår    
Tkr 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 9 053 4 832 32 392 18 559
Rörelseresultat 859 -2 129 3 658 -2 395
Rörelsemarginal,% 9,5 -44,1 11,3 -12,9
Resultat före skatt 865 -2 058 5 279 -2 428
Resultat före skatt exkl eo-poster 865 -2 058 1 022 -4 637
Skatt -234 535 -935 624
Periodens resultat 631 -1 523 4 344 -1 804
Resultat per aktie, kr 0,01 -0,03 0,08 -0,03
Resultat per aktie exkl eo-poster, kr 0,01 -0,03 0,01 -0,06

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG
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FORTNOX I KORTHET
Med 55 000 användare är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade a#ärssystem för mindre företag. Fortnox erbjuder ett 
komplett utbud av internetbaserade program, för bl a bokföring, fakturering, order, arkivering, CRM säljstöd, lön, tidredovisning, webbshop 
och anläggningsregister. Det innebär att användarna kan komma åt programmen från vilken internetansluten dator som helst. Flera använ-
dare 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.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2010  

Jens Collskog tillträdde den 12 mars 2010 som VD för Fortnox. 
Han efterträdde Jan Älmeby, som övergått till VD för Fortnox 
International AB. Vid bolagsstämman den 11 mars lämnade Jan 
Älmeby även Fortnox styrelse.

Förhandlingarna om villkoren för Fortnox utlandsetablering 
genom det fristående bolaget Fortnox International AB, slutför-
des i mars 2010. Vid en extra bolagsstämma i Fortnox beslöts 
att den internationella expansionen skulle genomföras i ett 
juridiskt fristående bolag för att minska risken i Fortnox.  Av-
talet mellan Fortnox och Fortnox International AB innebär att 
Fortnox behåller rättigheterna till programplattformen. Fortnox 
International AB betalar en startersättning samt en årlig royalty 
till Fortnox för att få använda programplattformen tillsammans 
med egna landsanpassningar och varumärket på utlandsmark-
naderna. 

Fortnox aktieägare har erbjudits att erhålla en viss del av ak-
tierna i Fortnox International AB utan vederlag, samt möjlighet 
att delta i en planerad nyemission i Fortnox International AB. 
På så sätt erbjuds Fortnox aktieägare möjlighet att medverka 
i Fortnox International AB’s utlandssatsning, utan att äventyra 
utvecklingen i Fortnox.

Fortnox tecknar samarbetsavtal med Baker Tilly AB, ett nätverk 
av oberoende revisionsbyråer på ett 30-tal orter i Sverige. 

Fortnox har per 2010-12-31 cirka 55.000 sålda användarlicenser. 
Fortnox har !er än 20.000 kunder som i genomsnitt har knappt 
tre licenser var.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassa!ödet från den löpande verksamheten uppgick under 
"ärde kvartalet till 1 801 tkr jämfört med - 3 078 tkr under 
samma period föregående år. Kassa!ödet för 2010 från den 
löpande verksamheten är 3 258 tkr (-1 720). Det egna kapitalet 
uppgick vid periodens utgång till 25 479 tkr (21 135). Fortnox 
AB har inga långfristiga skulder, de kortfristiga skulderna har 
under perioden minskat till 4 629 tkr (8 045 per 2009-12-31). 
Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 7 428 tkr 
(3 306). Soliditeten är 85 procent.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Investeringar under "ärde kvartalet 2010 uppgick till 219 tkr, 
jämfört med 667 tkr motsvarande period året innan. Avskriv-
ningarna uppgick till 295 tkr (218). Investeringarna för helåret 
2010 var 1 078 tkr, jämfört med 2 222 tkr motsvarande period 
året innan. Avskrivningarna uppgick till 1 121 tkr (686).

MEDARBETARE
Vid utgången av 2010 var antalet anställda i Fortnox 33 per-
soner, jämfört med 27 personer föregående år. Bolaget anlitar 
därutöver konsulter för enskilda projekt.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 31 december 2010 till 
1 146 527 kr, fördelat på 57 326 350 aktier, en var med ett kvot-
värde om 0,02 krona. 

FORTNOX  AKTIE
Fortnox AB är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. Den 
30 december 2010 noterades Fortnox aktie till 2,41 kr. Det mot-
svarade ett marknadsvärde på 138 Mkr. Under 2010 noterades 
aktien som högst till 3,02 kr den 13 januari och som lägst till 
2,25 kr den 7 maj.

ÅRSSTÄMMA 2010
Årsstämma för Fortnox AB (publ) kommer att hållas den 5 maj 
2011  i Växjö.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen för 2010 kommer att hållas tillgänglig på 
bolagets kontor från 4 april 2011. Årsredovisningen kommer 
samtidigt att $nnas tillgänglig för nedladdning på bolagets 
hemsida, www.fortnox.se. 

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN: 

Delårsrapport för första kvartalet presenteras den 
4 maj 2011.
Delårsrapport för andra kvartalet presenteras den 
24 augusti 2011.
Delårsrapport för tredje kvartalet presenteras den 
2 november 2011.
Bokslutskommuniké för 2011 presenteras den 
4 februari 2012.

Växjö den 2 februari 2011
På styrelsens uppdrag
Fortnox AB (publ)
Jens Collskog
Verkställande direktör

NOTERA
Informationen är sådan som Fortnox ska o!entliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
"nansiella instrument. Informationen lämnades för o!entliggö-
rande onsdagen den 2 februari 2011.
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Resultaträkning

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

belopp i kronor 1001-1012 0901-0912 1010-1012 0910-0912

Nettoomsättning 32 391 970 18 559 283 9 053 303 4 831 910

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -3 339 572 -2 794 789 -778 660 -737 259

Övriga externa kostnader -8 434 195 -5 960 873 -2 446 308 -2 430 730

Personalkostnader -15 839 301 -11 512 397 -4 674 447 -3 575 132

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 121 107 -685 929 -294 523 -218 075

-28 734 175 -20 953 988 -8 193 938 -6 961 196

Rörelseresultat 3 657 795 -2 394 705 859 365 -2 129 286

Resultat från !nansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 1 745 126 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 42 655 107 063 12 143 29 406

Räntekostnader och liknande resultatposter -166 268 -140 576 -6 350 41 503

1 621 513 -33 513 5 793 70 909

Resultat efter !nansiella poster 5 279 308 -2 428 218 865 158 -2 058 377

Skatt -935 491 623 764 -233 788 535 049

PERIODENS RESULTAT 4 343 817 !1 804 454 631 370 !1 523 328
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Balansräkning
belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 034 982 4 013 776

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 355 012 419 449

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 197 075

Uppskjuten skattefordran 9 908 604 10 844 095

9 908 604 11 041 170

Summa anläggningstillgångar 14 298 598 15 474 395

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 775 655 2 460 002

Fordringar hos koncernföretag 0 1 839 687

Övriga fordringar 58 593 743 654

Förskott till leverantör 109 225 2 889 852

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 438 514 2 466 419

Summa omsättningstillgångar 8 381 987 10 399 614

Kassa och bank 7 428 211 3 305 967

SUMMA TILLGÅNGAR 30 108 796 29 179 976
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Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen in!utna medel per rapportdagen
med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skattee#ekten.

belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 146 527 1 093 896

Pågående nyemission 0 52 631

1 146 527 1 146 527

Fritt eget kapital

Överkursfond 44 041 129 44 041 129

Balanserad vinst eller förlust -24 052 387 -22 247 933

Periodens resultat 4 343 817 -1 804 454

24 332 559 19 988 742

Summa eget kapital 25 479 086 21 135 269

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 233 156 100 366

Leverantörsskulder 1 139 794 2 150 847

Skulder till koncernföretag 0 1 841 173

Aktuella skatteskulder -141 292 2 668

Övriga skulder 1 270 339 2 006 739

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 127 713 1 942 914

Summa kortfristiga skulder 4 629 710 8 044 707

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 108 796 29 179 976

Förändring i eget kapital

Ingående eget kapital 21 135 269 16 557 950

Nyemission 0 6 381 773

Periodens resultat 4 343 817 -1 804 454

Utgående eget kapital 25 479 086 21 135 269
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Kassa"ödesanalys
belopp i kronor 1001-1012 0901-0912

Den löpande verksamheten

Resultat efter $nansiella poster 5 279 308 -2 428 218

Justeringar för poster som inte ingår i kassa!ödet -624 019 685 929

Betald skatt -143 960 -125 104

Kassa"öde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 511 329 -1 867 393

Kassa"öde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar 2 017 627 -2 706 986

Förändring av kortfristiga skulder -3 271 037 2 854 002

Kassa"öde från den löpande verksamheten 3 257 919 -1 720 377

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -999 779 -1 983 599

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -78 097 -239 353

Försäljning av $nansiella anläggningstillgångar 1 942 201 21 328

Kassa"öde från investeringsverksamheten 864 325 -2 201 624

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 6 361 018

Kassa"öde från !nansieringsverksamheten 0 6 361 018

PERIODENS KASSAFLÖDE 4 122 244 2 439 017

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens början 3 305 967 866 950

Likvida medel vid periodens slut 7 428 211 3 305 967

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


