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Affärssystem på webben!

Andra kvartalet 2011  
(jämfört med samma period föregående år)

>>   Nettoomsättningen ökade till 10 141 tkr (9 641 tkr). Exklusive startersättning från Fortnox International 
under Q2 2010 ökade omsättningen med 42 procent

>>   Rörelseresultatet uppgick till 979 tkr (2 726 tkr). Exklusive startersättningen ökade rörelseresultatet 
med 753 tkr

>>   Kassaflödet från den löpande verksamheten var 702 tkr (714 tkr)

>>   Periodens resultat före skatt uppgick till 1 048 tkr (4 448 tkr). Exklusive startersättning och realisations
vinst från försäljning av dotterbolag under andra kvartalet 2010 förbättrades resultatet med 857 tkr

>>   Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,07 kr)

>>   Förvärv av utvecklings- och konsultverksamheten inom Johansson & Surbevski Data AB

Fortnox AB (publ)
Delårsrapport april -  juni 2011 Q2

2011

FORTNOX I KORTHET
Med 65 000 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.

Vid jämförelse av kvartal två 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.

Första halvåret 2011   
(jämfört med samma period föregående år)

>>   Nettoomsättningen ökade till 20 381 tkr (16 185 tkr). Exklusive startersättning från Fortnox International 
ökade omsättningen med 49 procent

>>   Rörelseresultatet uppgick till 2 543 tkr (2 105 tkr). Exklusive startersättningen förbättrades resultatet 
med 2 938 tkr

>>   Periodens resultat var 1 921 tkr (3 218 tkr) 

>>   Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,06 kr)
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Andra kvartalet Rullande Helår
Tkr 2011 2010 12 mån 2010
Nettoomsättning 10 141 9 641 36 588 32 392

Rörelseresultat 979 2 726 4 096 3 658

Rörelsemarginal,% 9,7 28,3 11,2 11,3

Resultat före skatt 1 048 4 448 4 147 5 279

Resultat före skatt exkl eo-poster 1 048 191 4 147 1 022

Skatt -279 -709 -1 101 -935

Periodens resultat 769 3 739 3 046 4 344
Resultat per aktie, kr 0,01 0,07 0,05 0,08

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

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

Andra kvartalet 2011 är vårt femte kvartal i rad med positivt 
resultat och kassaflöde. Vi har fortsatt satsa mycket resurser på 
marknadsföring och utveckling för att befästa vår position som 
marknadsledande leverantör av webbaserade affärssystem i 
Sverige. Kundtillströmningen har under perioden varit fortsatt 
god.

I slutet av perioden tillkännagav vi att vi köper utvecklings- och 
konsultverksamheten inom Johansson & Surbevski Data AB (JS 
Data). Bakgrunden till detta förvärv är att vi den senaste tiden 
märkt en allt större efterfrågan på integrerade helhetslösningar, 
från marknaden och våra kunder. JS Data har en unik erfarenhet 
av att utveckla och sälja integrationslösningar. Under de senaste 
åren har de utvecklat fler än 300 applikationer och integrationer, 
som idag används av tusentals nöjda kunder i Sverige. Köpet 
innebär att Fortnox kommer att kunna utveckla och erbjuda 
mer kompletta och effektiva helhetslösningar till marknaden. 
Det innebär dessutom att vi underlättar för potentiella kunder 
som vill byta från andra system till Fortnox. Affären innebär 
också att sex personer följer med och blir anställda i Fortnox AB.

Under perioden har vi arbetat intensivt med vidareutveckling av 
befintliga, och utveckling av nya, tjänster. Bland annat släppte vi 
vår första iPhone-applikation, Fortnox Mobilskanner, i juni. Det 
är en applikation som gör att man kan fotografera exempelvis 
kvitton och leverantörsfakturor med telefonens kamera och 

med automatik skicka bilderna direkt till sin Fortnox Arkivplats. 
Där kan man i nästa steg koppla varje bild till motsvarande 
transaktion i sin redovisning i Fortnox Bokföring. På så vis får 
man en komplett digital redovisning och slipper leta i pärmar 
och arkiv för att exempelvis hitta en viss leverantörsfaktura. 
Med Fortnox Mobilskanner kan man dessutom fotografera även 
annat, exempelvis avtal eller andra viktiga dokument.  Bilderna 
finns sedan lagrade i din Fortnox Arkivplats för att man enkelt 
ska kunna söka och hitta information när den behövs.

Framöver kommer vi att ägna mycket kraft åt att utveckla och 
marknadsföra integrationer mellan Fortnox och andra system. 
Vi kommer också att fortsätta vidareutveckla vårt programsor-
timent med nya funktioner och tekniska förbättringar. Vi satsar 
vidare på att bygga ut vårt användarstöd med fler utbildningar, 
instruktionsfilmer och fler vägar till användarsupport. Under 
hösten kommer vi att upprepa fjolårets succé med en ro-
adshow för redovisningsbyråer, i år besöker vi 18 orter under 
sex intensiva veckor. 

Jens Collskog
Verkställande direktör

VD-KOMMENTAR – ANDRA KVARTALET

Vi breddar vårt utbud
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT

AKTUELL PERIOD APRIL-JUNI 2011 
Nettoomsättningen ökade till 10 141 tkr (9 641 tkr). I nettoom-
sättningen för andra kvartalet 2010 ingår en startersättning 
från Fortnox International AB om 2 500 tkr. Exklusive starter-
sättningen ökade omsättningen med 42 procent jämfört med 
andra kvartalet 2010.

Per den 30 juni 2011 hade Fortnox 65 000 aktiva användarli-
censer fördelat på drygt 25 000 kunder. Orderstocken uppgick 
till 37 219 tkr.

Rörelseresultatet uppgick till 979 tkr (2 726 tkr). Exklusive start-
ersättningen från Fortnox International AB ökade rörelseresul-
tatet med 753 tkr jämfört med andra kvartalet 2010. 

Periodens resultat före skatt uppgick till 1 048 tkr (4 448 tkr). 
Under andra kvartalet 2010 såldes dotterbolaget 
Fortnox Sp Z.o.o. och den 51-procentiga andelen i 4DS, vilket 
gav en intäkt på 1 942 tkr och en realisationsvinst på 1 757 tkr. 
Exklusive startersättning och realisationsvinst uppgick resulta-
tet före skatt för andra kvartalet 2010 till 191 tkr, vilket ger en 
resultatförbättring med 857 tkr jämfört med föregående år. 

Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,07 kr).

DELÅRSPERIODEN JANUARI-JUNI 2011 
Nettoomsättningen ökade till 20 381 tkr (16 185 tkr), vilket 
motsvarar en tillväxt med 26 procent. Justerat för startersätt-
ning från Fortnox International AB om 2 500 tkr under andra 
kvartalet 2010 ökade omsättningen med 6 696 tkr eller 
49 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 2 542 tkr (2 105 tkr). Exklusive 
startersättningen från Fortnox International ökade rörelse-
resultatet från -395 tkr till 2 542 tkr, vilket är en förbättring med 
2 937 tkr. 

Periodens resultat före skatt var 2 611 tkr (3 744 tkr) och resul-
tat per aktie uppgick till 0,03 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 20 381 13 685 49% 20 381 16 185 26%

Rörelseresultat 2 543 -395 2 938 2 543 2 105 438

Rörelsemarginal,% 12,5 -2,9 12,5 13,0

Periodens resultat 1 921 -378 2 299 1 921 3 218 -1 297

Resultat per aktie, kr 0,03 -0,01 0,03 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 EXKL OCH INKL JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
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VERKSAMHET

Orderingången under perioden är fortsatt god. Många befint-
liga kunder väljer efterhand att abonnera på fler licenser och 
fler program. Samarbetena med våra partners i bland annat 
redovisningsbranschen blir alltfler och växer sig allt starkare. 
Idag marknadsför många av våra partners egna webbaserade 
helhetslösningar där Fortnox program ingår som en central 
del av dessa lösningar.

Den 30 juni tillkännagav Fortnox förvärvet av utvecklings- och 
konsultverksamheten inom Johansson & Surbevski Data AB 
(JS Data) i Växjö. Affären innebär att Fortnox utökar kapacite-
ten för ny- och vidareutveckling i allmänhet och utveckling 
av integrationer i synnerhet. Förvärvet, som genomförs den 1 
september, innebär dessutom att sex personer, däribland två 
av delägarna i JS Data, Marcus Thomasson och Robert Surbe-
vski, blir anställda i Fortnox AB.

I juni släpptes bolagets första iPhone-applikation. Det är en 
applikation som gör att man kan ta ett kort med telefonens 
kamera och sedan skicka bilden direkt till arkivplatsen hos 
Fortnox. Med Appen kan man exempelvis ta kort på leve-
rantörsfakturor och kvitton och sedan koppla dem till rätt 
transaktion i redovisningen i Fortnox Bokföring.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
andra kvartalet till 702 tkr (714 tkr).  Under det första halvåret 
var kassaflödet från den löpande verksamheten 2 601 tkr 
jämfört med -65 tkr föregående år. Det egna kapitalet uppgick 
vid periodens utgång till 27 400 tkr (24 354 tkr). Fortnox AB 
har inga långfristiga skulder och de kortfristiga skulderna har 
under perioden minskat till 5 864 tkr, jämfört med 6 010 tkr 
per 30 juni 2010. Kortfristiga placeringar och likvida medel 
uppgick till 9 762 tkr (4 576 tkr). Soliditeten var 82 procent 
(80 procent) vid periodens utgång. 

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Investeringarna under andra kvartalet 2011 uppgick till 
176 tkr, jämfört med 210 tkr under motsvarande period före-
gående år. Avskrivningarna uppgick till 324 tkr (275 tkr).

För sexmånadersperioden uppgick investeringarna till 
268 tkr (607 tkr) och avskrivningarna till 621 tkr (536 tkr).

MEDARBETARE
Per 3o juni 2011 var antalet anställda i Fortnox 44 personer, 
jämfört med 28 personer den 30 juni föregående år. Där-
utöver anlitar bolaget konsulter för enskilda projekt. Under 
året har nyanställningar främst skett inom användarstöd och 
försäljning. 

STYRELSE
Årsstämman den 6 maj beslutade om omval av styrelsele-
damöterna Christer Nilsson (utsågs till styrelseordförande), 
Donald Sällqvist och Jan Pyrell. Som nya ledamöter invaldes 
Olof Hallrup och Erik Fjellborg. Det beslutades att ersättning 
för styrelseuppdrag utgår med ett basbelopp för ordinarie 
ledamot och två basbelopp för styrelsens ordförande.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 30 juni 2011 till 
1 146 527 kr, fördelat på 57 326 350 aktier, en var med ett 
kvotvärde om 0,02 kr. 

Årsstämman den 6 maj bemyndigade styrelsen att fatta 
beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemis-
sion till högst 2 000 000 kronor. Nyemissionen ska ske med 
företrädesrätt för aktieägarna och är avsett för att möjliggöra 
kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv.

Den 30 juni tillkännagavs förvärvet av Johansson & Surbevski 
Data AB. Förvärvet kommer att genomföras per den 
1 september genom en riktad nyemission, med stöd av det 
bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 
13 juni. Genom förvärvet kommer aktiekapitalet att öka till 
1 168 345 kr fördelat på 58 417 259 stycken aktier. 

FORTNOX  AKTIE
Fortnox AB är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. Den 
30 juni 2011 noterades Fortnox aktie till 3,19 kr. Det motsvara-
de ett marknadsvärde på cirka 183 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.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS 
UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter den 30 juni 2011.

FRAMTIDSUTSIKTER
Kundtillströmningen förväntas fortsätta att vara god under 
2011. Fokus kommer att vara på effektiv marknadsföring, fler 
och tätare samarbeten med partners inom bland annat redo-
visnings- och revisionsbranschen, ny- och vidareutveckling av 
sortimentet samt ett kontinuerligt utvecklat användarstöd.  

FORTNOX INTERNATIONAL AB
Fortnox International AB är ett helt fristående bolag med 
egen organisation och företagsledning som har rätten att, 
mot royaltyersättning, anpassa och sälja Fortnox webba-
serade affärssystem i  Storbritannien, Tyskland, Polen och 
Finland. Fortnox International genomförde under perioden en 
nyemission, riktad till aktieägarna i Fortnox AB, som tillförde 
bolaget totalt 18,2 MSEK före emissionskostnader. Nyemis-
sionen tecknades till 64 procent av hela erbjudandet. Efter att 
nyemissionen är slutförd kommer bolaget att ha cirka 1 500 
aktieägare. Läs mer på www.fortnoxinternational.se.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN 

Delårsrapport för tredje kvartalet presenteras 
den 2 november 2011.

Bokslutskommuniké för 2011 presenteras 
den 3 februari 2012.

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 onsdagen den 22 augusti 2011.

Växjö den 22 augusti 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 1101-1106 1001-1006 1104-1106 1004-1006 1001-1012

Nettoomsättning 20 381 436 16 184 966 10 140 933 9 640 883 32 391 970

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -2 889 008 -1 650 390 -1 828 350 -768 790 -3 339 572

Övriga externa kostnader -4 047 990 -3 979 779 -1 675 026 -1 967 938 -8 434 195

Personalkostnader -10 280 450 -7 914 087 -5 334 407 -3 902 741 -15 839 301

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -621 385 -536 044 -324 381 -275 089 -1 121 107

-17 838 833 -14 080 300 -9 162 164 -6 914 558 -28 734 175

Rörelseresultat 2 542 603 2 104 666 978 769 2 726 325 3 657 795

Resultat från finansiella poster

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

Ränteintäkter och liknande resultatposter 69 105 30 512 68 938 30 512 42 655

Räntekostnader och liknande resultatposter -365 -136 458 -31 -53 725 -166 268

68 740 1 639 180 68 907 1 721 913 1 621 513

Resultat efter finansiella poster 2 611 343 3 743 846 1 047 676 4 448 238 5 279 308

Skatt -690 740 -525 413 -278 924 -709 535 -935 491

PERIODENS RESULTAT 1 920 603 3 218 433 768 752 3 738 703 4 343 817
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Balansräkning
belopp i kronor 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 682 906 4 157 276 4 034 982

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 354 045 347 180 355 012

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 9 217 864 10 318 682 9 908 604

9 217 864 10 318 682 9 908 604

Summa anläggningstillgångar 13 254 815 14 823 138 14 298 598

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 588 022 5 328 029 3 775 655

Övriga fordringar 38 430 613 458 58 593

Förskott till leverantör 109 225 1 566 763 109 225

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 511 346 3 456 198 4 438 514

10 247 023 10 964 448 8 381 987

Kassa och bank 9 761 694 4 575 730 7 428 211

SUMMA TILLGÅNGAR 33 263 532 30 363 316 30 108 796
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belopp i kronor 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 146 527 1 146 527 1 146 527

1 146 527 1 146 527 1 146 527

Fritt eget kapital

Överkursfond 44 041 129 44 041 129 44 041 129

Balanserad vinst eller förlust -19 708 570 -24 052 387 -24 052 387

Periodens resultat 1 920 603 3 218 433 4 343 817

26 253 162 23 207 175 24 332 559

Summa eget kapital 27 399 689 24 353 702 25 479 086

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 254 902 133 978 233 156

Leverantörsskulder 1 442 666 1 183 044 1 139 794

Aktuella skatteskulder 0 -145 560 -141 292

Övriga skulder 1 369 214 2 385 168 1 270 339

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 797 061 2 452 984 2 127 713

Summa kortfristiga skulder 5 863 843 6 009 614 4 629 710

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 263 532 30 363 316 30 108 796

Förändring i eget kapital

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

Periodens resultat 1 920 603 3 218 433 4 343 817

Utgående eget kapital 27 399 689 24 353 702 25 479 086

Balansräkning
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Kassaflödesanalys
belopp i kronor 1101-1106 1001-1006 1001-1012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 611 343 3 743 846 5 279 308

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 621 385 -1 209 082 -624 019

Betald skatt 0 -212 909 -143 960

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 232 728 2 321 855 4 511 329

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -1 723 745 -500 153 2 017 627

Förändring av kortfristiga skulder 1 092 841 -1 886 865 -3 271 037

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 601 824 -65 163 3 257 919

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -186 096 -607 275 -999 779

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -82 245 0 -78 097

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 1 942 201 1 942 201

Kassaflöde från investeringsverksamheten -268 341 1 334 926 864 325

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

PERIODENS KASSAFLÖDE 2 333 483 1 269 763 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 9 761 694 4 575 730 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


