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Affärssystem på webben!

Första kvartalet 2011 (jämfört med första kvartalet 2010)

>>   Omsättningen ökade till 10 241 tkr (6 544 tkr), en tillväxt med 56% 

>>   Rörelseresultatet uppgick till 1 564 tkr (-622 tkr), en förbättring med 2 186 tkr
 
>>   Periodens resultat var 1 152 tkr (-520 tkr) 

>>   Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (-0,01 kr)

Fortnox AB (publ)
Delårsrapport januari-mars 2011 Q1

2011

Första kvartalet 2011 var det bästa hittills i Fortnox historia. Såväl 
omsättning som resultat noterade nya toppnivåer. Januari är 
traditionellt en bra månad då många, i samband med årsskiftet, 
väljer att byta exempelvis redovisnings- och lönesystem. Men 
även februari och mars var starka, med en hög orderingång. An-
talet aktiva användarlicenser har under första kvartalet passerat 
60 000 st. Försäljningen ökade både direkt till slutanvändare och 
via partners, bland annat genom våra framgångsrika samarbe-
ten med såväl små som stora aktörer i redovisningsbranschen. 

Efterfrågan på webbaserade affärssystem fortsätter att öka 
starkt. Alltfler kunder efterfrågar de fördelar som webbaserade 
lösningar erbjuder. Teknikskiftet mot webbaserade lösningar 
accelererar och vår uppskattning är att webbaserade program 
kommer att ha en marknadsandel på cirka 30 procent år 2012 
jämfört med 10 procent under 2010. 

Den växande marknaden gör också att konkurrensen ökar. Flera 
traditionella programleverantörer har eller är på väg att lansera 
webbaserade alternativ till sina traditionella system. Fortnox var 
pionjär i Sverige med webbaserade program och har en kon-

kurrensfördel som marknadsledare i Sverige. Vi har dessutom 
det bredaste produktsortimentet och ett stort partnernätverk 
av revisions- och redovisningsbyråer. Vi är väl positionerade 
för att möta framtiden, men vi måste hela tiden utveckla vårt 
erbjudande för att alltid ha de mest attraktiva lösningarna för 
vår målgrupp.

Fokus framöver blir att förbättra och vidareutveckla våra tjänster, 
stärka samarbetet med våra partners och vässa vårt erbjudande 
till marknaden. Vi har en hel del nyheter på gång som kommer 
att lanseras successivt under året. Här kommer såväl förbätt-
ringar av befintlig funktionalitet i programmen som utveckling 
av nya funktioner. Vi kommer också att lansera nya lösningar 
för dem som vill arbeta med sina Fortnox-program via smart-
phones och läsplattor.

Jens Collskog
Verkställande direktör

FORTNOX I KORTHET

Med 60 000 användare är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag. Fortnox 
erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program, för bland annat redovisning, administration, säljstöd och e-handel. 
De internetbaserade tjänsterna gör att användarna kan komma åt programmen från vilken internetansluten dator som helst. 
Flera användare kan vara inloggade samtidigt och arbeta på olika platser med olika språk. De slipper besväret med installa-
tion, 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.

VD KOMMENTERAR:

Efterfrågan fortsätter att öka
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT

AKTUELL PERIOD JANUARI-MARS 2011 
Under första kvartalet 2011 uppgick nettoomsättningen till 
10 241 tkr (6 544 tkr), vilket motsvarar en tillväxt på 56 procent.

Per den 31 mars 2011 hade Fortnox drygt 60 000 aktiva an-
vändarlicenser fördelat på cirka 25 000 kunder. Orderstocken 
uppgick till 34 413 tkr.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 564 tkr (-622 tkr), 
vilket är en förbättring med 2 186 tkr. Av omsättningsökningen 
(3 697 tkr) har därmed 59% förbättrat resultatet. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 564 tkr (-704 tkr) 
och periodens resultat uppgick till 1 152 tkr (-520 tkr). Perio-
dens skatt om 412 tkr belastar inte likviditeten då den kvittas 
mot balansposten uppskjuten skattefordran. Resultat per aktie 
uppgick till 0,02 kr (-0,01 kr).

VERKSAMHET

Försäljningsutvecklingen var mycket god under perioden. Vi 
får många nya kunder, varav en stor andel kommer av rekom-
mendationer från befintliga kunder. Befintliga kunder väljer 
också allt oftare att själva abonnera på alltfler program med 
alltfler användare. De goda samarbetena med flera av Sveriges 
största redovisnings- och revisionsbyråer gav också många nya 
kunder. 

Under första kvartalet har bolaget ägnat mycket tid och kraft 
åt produktutveckling för att bygga djupare funktionalitet i 
programmen. I början av året genomfördes också den mest 
omfattande uppgraderingen i Fortnox historia av hela pro-
duktsortimentet. 

Under perioden har Fortnox fortsatt att satsa mycket resurser 
på marknadsföring. Vi har bland annat ökat våra satsningar på 
att synas på bästa sätt i sökmotorer och andra relevanta sajter. 
Vi har också börjat arrangera kostnadsfria webbvisningar av 
våra program för potentiella kunder. Vi producerar även filmer 
där vi presenterar fördelarna med att arbeta med våra pro-
gram. Dessutom går vi regelbundet med annonser och bilagor 
i lämpliga tryckta medier.

I Växjö pågår utvecklingen av ett högklassigt idrottscenter 
kallat Arenastaden. Under det närmaste året kommer det på 
Arenastaden bland annat att byggas en av världens mest mo-
derna innebandyarenor. Fortnox AB och Växjö innebandyarena 
AB och har slutit ett avtal som innebär att arenan kommer bära 
namnet Fortnox Arena under avtalstiden, som löper till slutet 
av 2016. 

Första kvartalet Rullande Helår
Tkr 2011 2010 12 mån* 2010

Nettoomsättning 10 241 6 544 36 087 32 392

Rörelseresultat 1 564 -622 5 840 3 658

Rörelsemarginal,% 15,3 -9,5 16,2 11,3

Resultat före skatt 1 564 -704 7 547 5 279

Skatt -412 184 -1 163 -935

Periodens resultat 1 152 -520 6 384 4 344
Resultat per aktie, kr 0,02 -0,01 0,11 0,08

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG
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ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
första kvartalet uppgick till 1 900 tkr (- 779 tkr).  Kassaflödet 
har förbättrats med 2 679 tkr jämfört med samma period förra 
året. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 
26 631 tkr (20 615 tkr). Fortnox AB har inga långfristiga skul-
der, de kortfristiga skulderna har under perioden minskat till 
5 935 tkr, jämfört med 7  767 tkr per 31 mars 2010. Kortfristiga 
placeringar och likvida medel uppgick till 9 236 (2 130 tkr). 
Soliditeten var 82 procent (73 procent) vid periodens utgång. 

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Investeringar under första kvartalet 2011 uppgick till 92 tkr, 
jämfört med 397 tkr motsvarande period året innan. Avskriv-
ningarna uppgick till 297 tkr (261 tkr).

MEDARBETARE
Per 31 mars 2011 var antalet anställda i Fortnox 39 personer, 
jämfört med 29 personer föregående år. Nyanställningar un-
der året har främst skett inom användarstöd och utbildning. 
Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 31 mars 2011 till 
1 146 527 kr, fördelat på 57 326 350 aktier, en var med ett 
kvotvärde om 0,02 kr. 

FORTNOX  AKTIE
Fortnox AB är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. Den 
31 mars 2011 noterades Fortnox aktie till 2,48 kr. Det mot-
svarade ett marknadsvärde på cirka 142 Mkr. Under 2011 har 
aktien noterats som högst till 2,65 kr den 13 januari och som 
lägst till 2,34 kr den 31 januari.

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 31 mars 2011.

FRAMTIDSUTSIKTER
Kundtillströmningen förväntas fortsätta att vara god under 
2011. Fokus framöver är att lyckas få ännu fler revisions- och 
redovisningsbyråer som kunder. Under 2011 fortsätter ut-
vecklingen av nya funktioner till våra produkter samtidigt som 
produktsortimentet utvecklas vidare.

FORTNOX INTERNATIONAL AB
Fortnox framgångar på den svenska marknaden ligger till 
grund för en omfattande satsning i flera länder i Europa 
genom Fortnox international AB. Detta är ett helt fristående 
bolag med egen organisation och företagsledning. Fortnox 
International AB  har rätten att anpassa Fortnox produkter för 
den europeiska marknaden. De marknader som nu är aktuella 
är Storbritannien, Tyskland, Polen och Finland.
Fortnox International AB genomför under våren en nyemis-
sion där ägare i Fortnox ges rätten att teckna aktier i Fortnox 
International AB. Läs mer på www.fortnoxinternational.se.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN 

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.

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 4 maj 2011.

Växjö den 4 maj 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 1101-1103 1001-1003 1001-1012

Nettoomsättning 10 240 503 6 544 083 32 391 970

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -1 060 658 -881 600 -3 339 572

Övriga externa kostnader -2 372 964 -2 011 841 -8 434 195

Personalkostnader -4 946 043 -4 011 346 -15 839 301

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -297 004 -260 955 -1 121 107

-8 676 669 -7 165 742 -28 734 175

Rörelseresultat 1 563 834 -621 659 3 657 795

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 1 745 126

Ränteintäkter och liknande resultatposter 167 0 42 655

Räntekostnader och liknande resultatposter -334 -82 733 -166 268

-167 -82 733 1 621 513

Resultat efter finansiella poster 1 563 667 -704 392 5 279 308

Skatt -411 816 184 122 -935 491

PERIODENS RESULTAT 1 151 851 -520 270 4 343 817
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Balansräkning
belopp i kronor 2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 782 254 4 186 242 4 034 982

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 402 606 383 128 355 012

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 197 075 0

Uppskjuten skattefordran 9 496 788 11 028 217 9 908 604

9 496 788 11 225 292 9 908 604

Summa anläggningstillgångar 13 681 648 15 794 662 14 298 598

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 013 388 2 433 849 3 775 655

Fordringar hos koncernföretag 0 1 860 776 0

Övriga fordringar 127 210 753 644 58 593

Förskott till leverantör 359 225 2 129 097 109 225

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 147 712 3 280 426 4 438 514

9 647 535 10 457 792 8 381 987

Kassa och bank 9 236 366 2 129 827 7 428 211

SUMMA TILLGÅNGAR 32 565 549 28 382 281 30 108 796
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belopp i kronor 2011-03-31 2010-03-31 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 1 151 851 -520 270 4 343 817

25 484 410 19 468 472 24 332 559

Summa eget kapital 26 630 937 20 614 999 25 479 086

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 255 887 106 010 233 156

Leverantörsskulder 1 054 299 3 718 250 1 139 794

Aktuella skatteskulder 0 -145 560 -141 292

Övriga skulder 1 500 683 2 117 294 1 270 339

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 123 743 1 971 288 2 127 713

Summa kortfristiga skulder 5 934 612 7 767 282 4 629 710

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 565 549 28 382 281 30 108 796

Förändring i eget kapital

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

Periodens resultat 1 151 851 -520 270 4 343 817

Utgående eget kapital 26 630 937 20 614 999 25 479 086

Balansräkning
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Kassaflödesanalys
belopp i kronor 1101-1103 1001-1003 1001-1012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 563 667 -704 392 5 279 308

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 297 004 260 955 -624 019

Betald skatt 0 35 894 -143 960

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 860 671 -407 543 4 511 329

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -1 124 256 -242 300 2 017 627

Förändring av kortfristiga skulder 1 163 610 -129 197 -3 271 037

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 900 025 -779 040 3 257 919

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -14 021 -397 100 -999 779

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -77 849 0 -78 097

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 1 942 201

Kassaflöde från investeringsverksamheten -91 870 -397 100 864 325

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

PERIODENS KASSAFLÖDE 1 808 155 -1 176 140 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 9 236 366 2 129 827 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


