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Affärssystem på webben!

Andra kvartalet 2010 (jämfört med samma period föregående år) 

>>   Fortsatt stark ökning av antalet kunder och intäkter.

>>   Omsättningen ökade från 5 835 tkr till 9 641 tkr.  I nettoomsättningen ingår en startersättning från 
Fortnox International AB om 2 500 Tkr (0). Förändring av redovisningsprinciper under andra kvartalet 
2009 medförde en ökad omsättning om 2 209 tkr. Startersättningen från Fortnox International AB och 
engångseffekten härrörande från förändringen av redovisningsprinciper bör tas i beaktande vid jämförelse 
av utvecklingen mellan andra kvartalet 2009 och andra kvartalet 2010. Om man bortser från ovanstående 
engångseffekter ökade intäkterna med 97 procent mellan andra kvartalet 2009 och andra kvartalet 2010.

>>   Rörelseresultatet förbättrades till 2 726 tkr (1 289) och resultatet efter skatt till 3 739 tkr (968).  Bortsett från 
startersättningen från Fortnox International AB visar den löpande verksamheten i Fortnox för första kvarta-
let någonsin ett positivt rörelseresultat. Rörelseresultatet blev 226 tkr (-920).

>>   Kassaflödet från den löpande verksamheten var 714 tkr (503).

>>   Försäljningen av dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o och den 51-procentiga ägarandelen i 4DS gav en intäkt på 
1 942 tkr och en reavinst på 1 757 tkr. Avyttringarna innebär att Fortnox inte längre äger några dotterbolag.

Första halvåret 2010 (jämfört med samma period föregående år)

>>   Omsättningen ökade med 70 procent till 16 185 tkr (9 521 tkr). Justerat för engångseffekter var 
ökningen 87 procent.

>>   Rörelseresultatet förbättrades till 2 105 tkr (-241) och resultatet efter skatt till 3 218 tkr (-256).

>>   Kassaflödet från den löpande verksamheten var -65 tkr (-61).

>>   Försäljning av det helägda bolaget Fortnox Sp Z.o.o och det delägda 4DS till Fortnox International AB är 
genomförd. Försäljningen gav en intäkt på 1 942 tkr och en reavinst på 1 757 tkr. Avyttringarna innebär att 
Fortnox inte längre äger några dotterbolag.

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

>>   Jens Collskog ny VD från 12 mars 2010.
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VD-KOMMENTAR – ANDRA KVARTALET:

Fortnox har ytterligare stärkt sin ställning som Sveriges 
ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för 
mindre företag. Idag använder mer än 40 000 användare 
våra program. Även omsättningen stiger kraftigt, justerat för 
engångsintäkter ökade omsättningen under andra kvartalet 
med 97 procent.  I juni tecknades ett partneravtal med Baker 
Tilly Sverige. Det betyder att Fortnox nu har partneravtal med 
åtta av Sveriges  största revisionsbyråer. Byråpartnerna är en 
viktig kanal för Fortnox och antalet nya företagskunder som 
kommer in via partnernätverken ökar ständigt. Hittills har 
bara en mindre del av den potentiella marknaden bearbetats, 
varför tillväxtmöjligheterna är mycket stora. Under våren ge-
nomfördes olika marknadsföringsaktiveter med bl a annonser 
i dags- och fackpress, vilket har resulterat i en ökad direktför-
säljning till företagskunder.

Under det andra kvartalet har dotterbolaget 4DS samt inne-
havet i Fortnox Sp Z.o.o sålts till Fortnox International AB i 
enlighet med beslut på extra bolagsstämma. Försäljningen är 
ett naturligt steg i strategin att lägga utlandssatsningen sepa-
rat i Fortnox International AB. Försäljningen gav en intäkt om 
1 942 tkr och en reavinst om 1 757 tkr. Detta innebär också att 
all verksamhet nu bedrivs i Fortnox.

Vid halvårsskiftet uppgick orderstocken, som består av om-
fakturering av våra befintliga kunders abonnemang till 22,1 
Mkr. Tillsammans med en fortsatt stark försäljningsutveckling 
räknar jag med att resultatet kommer att förbättras ytterligare 
under året. Under hösten kommer vi även att lansera fler nya 
produkter, bl a Fortnox Analys. Fortnox Analys är ett program 
som bland annat åskådliggör ekonomisk och annan informa-
tion i lättförståeliga diagram och grafer.

                            Andra kvartalet Rullande Helår
Tkr 2010 2009 12 mån 2009

Nettoomsättning 9 641 5 835 25 223 18 559

Rörelseresultat 2 726 1 289 -49 -2 395
Rörelsemarginal,% 28,3 22,1 -0,2 -12,9

Resultat före skatt 4 448 1 319 1 654 -2 428

Resultat före skatt exkl eo-poster 191 -890 -2 603 -4 637

Skatt -709 -351 16 624

Periodens resultat 3 739 968 1 670 -1 804
Resultat per aktie, kr 0,07 0,02 0,03 -0,03

Resultat per aktie exkl eo-poster, kr 0,00 -0,01 -0,03 -0,06

REsuLTATuTVEcKLiNg i sAMMANDRAg

FORTNOX i KORTHET

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag med drygt 40 000 användare. 
Fortnox erbjuder ett komplett utbud av program, för bl a bokföring, fakturering, order, CRM säljstöd, lön, tidredovisning, 
webbshop och anläggningsregister som är tillgängliga via internet.  Det innebär att användarna kan komma åt program-
men från vilken internetansluten dator som helst i hela världen. 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 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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uTVEcKLiNgEN uNDER ANDRA KVARTALET 

Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 9 641 tkr, varav 
2 500 tkr utgjorde startersättning från Fortnox International AB, 
enligt tidigare avtal. Ersättningen avser rätten att få använda 
varumärket Fortnox och programvaror på överenskomna 
utländska marknader.

Under perioden genomfördes den på extra bolagsstämma 
den 18 december 2009 beslutade försäljningen av det helägda 
dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o och den 51-procentiga ägaran-
delen i programutvecklingsbolaget 4DS till Fortnox Internatio-
nal AB. Försäljningarna har givit en realisationsvinst på 1 757 
tkr vilken redovisas under finansiella intäkter. Avyttringarna 
innebär att all verksamhet bedrivs i Fortnox, som inte längre 
äger några dotterbolag.   

Efter många timmar av utveckling, tester och kvalitetssäkring 
genomfördes den 18 juni den hittills största uppgraderingen 
av Fortnox affärssystem. Fortnox har under senaste åren inten-
sifierat arbetet för att kunna erbjuda de mest attraktiva och an-
vändarvänliga programmen på marknaden. Förutom ett stort 
antal förbättringar introducerades 46 nya funktioner i Fortnox 
program. Uppgraderingen genomfördes utan problem. För-
bättringarna har mottagits mycket positivt av användarna.

I juni tecknades ett partneravtal med Baker Tilly Sverige AB, 
som kommer att erbjuda sina kunder Fortnox internetbase-
rade affärssystem. Baker Tilly Sverige är ett nätverk av obero-
ende revisionsbyråer i Sverige, med kontor på ett 30-tal orter 
runt om i landet från Skåne till Norrbotten. Totalt har Baker 
Tilly 250 anställda varav drygt 50 kvalificerade revisorer. Sam-
mantaget har Fortnox idag ungefär 3 000 byråpartners. I maj 
publicerade analysföretaget Herbert Nathan & Co en rap-
port om affärssystem för små och medelstora företag på den 
svenska marknaden. Herbert Nathan & Co  är övertygade om 
att affärsmodellen, där kunden hyr systemet som en tjänst via 
webben, ”kommer bli helt dominerande för kundsegmentet 
små och medelstora organisationer”. Av rapporten framgår  att 
Fortnox är störst på internetbaserade affärssystem samt har 
det bredaste produktutbudet.

uTVEcKLiNgEN uNDER jANuARi-juNi 2010 

Fortnox redovisar en fortsatt stark tillväxt i omsättning och 
orderingång under det första halvåret. 

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, 
slutfördes 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.  
Avtalet mellan Fortnox och Fortnox International AB innebär 
att Fortnox behåller rättigheterna till programvarorna och att 
Fortnox International AB betalar en startersättning samt en 
årlig royalty till Fortnox för att få använda programvarorna och 
varumärket på utlandsmarknaderna. 

Fortnox  aktieägare kommer dessutom att erhålla en viss del 
av aktierna i Fortnox International AB utan vederlag, samt 
erbjudas möjlighet att delta i en planerad nyemission i Fortnox 
International AB under hösten 2010. På så sätt erbjuds Fortnox 
aktieägare möjlighet att medverka i Fortnox International AB’s 
utlandssatsning, utan att äventyra utvecklingen i Fortnox.

OMsäTTNiNg OcH REsuLTAT

Omsättningen under andra kvartalet var 9 641 tkr (5 835]. Häri 
ingår en startersättning från Fortnox International AB om 2 
500 Tkr (0). Förändring av redovisningsprinciper under andra 
kvartalet 2009 medförde en ökad omsättning med 2 209 tkr. 
Startersättningen från Fortnox International AB och engångs-
effekten härrörande från förändringen av redovisningsprinci-
per bör tas i beaktande vid jämförelse av utvecklingen mellan 
andra kvartalet 2009 och andra kvartalet 2010. Justerat för 
engångsintäkter ökade intäkterna med 97 procent mellan 
andra kvartalet 2009 och andra kvartalet 2010.

Rörelseresultatet uppgick 2 726 tkr (1 289) och resultatet efter 
finansnetto till 3 276 tkr. Under andra kvartalet såldes dotter-
bolaget Fortnox Sp Z.o.o och den 51%-ägarandelen i 4DS till 
Fortnox International AB, vilket gav en realisationsvinst om 
1 757 tkr och redovisas under finansiella intäkter och kostna-
der.

Som nämnts ovan har Fortnox från och med andra kvarta-
let 2009 ändrat redovisningsprinciper för intäktsförande av 
byråavtal. Det innebär att licensintäkter numera intäktsförs i 
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enlighet med avtalets innebörd och tidslängd, vilket över-
ensstämmer med Redovisningsrådets rekommendation 
11. Tidigare intäktsfördes licensintäkterna i samband med 
faktureringen. Förändringen påverkade omsättningen 
positivt med 2 209 tkr och resultatet med 1 628 tkr under 
andra kvartalet 2009. Denna engångseffekt bör beaktas 
vid jämförelse av utvecklingen mellan andra kvartalet 
2009 och andra kvartalet 2010.

Omsättningen under årets två första kvartal blev 16 185 
tkr (9 521). Rörelseresultatet förbättrades till 2104 tkr 
(-241) och resultatet efter finansnetto till 3 743 tkr (-339). 
Justerat för engångsintäkter var omsättningsökningen 87 
procent under första halvåret 2010 jämfört med samma 
period 2009.

ÖVRig FiNANsiELL iNFORMATiON 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under andra kvartalet till 714 tkr jämfört med 503 tkr 
under samma period föregående år, och under det första 
halvåret till -65 tkr (-61) Det egna kapitalet uppgick vid 
periodens utgång till 23 892 tkr. Fortnox AB har inga 
långfristiga skulder, de kortfristiga skulderna har under 
perioden minskat till 6 010 tkr (8 045 per 2009-12-31) 
Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 4 
576 tkr. Soliditeten är 80 procent.

INvESTErINGAr OCH AvSKrIvNINGAr
Investeringar under andra kvartalet 2010 uppgick till 210 
tkr, jämfört med 673 tkr motsvarande period året innan. 
Avskrivningarna uppgick till 275 tkr (144)

Investeringarna för årets två första kvartal var 607 tkr, 
jämfört med 1 070 tkr motsvarande period året innan.  
Avskrivningarna uppgick till 536 tkr (299).

MEDArbETArE
Antalet anställda i Fortnox var vid utgången av andra 
kvartalet 28 personer, jämfört med 22 personer föregå-
ende år. Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda 
projekt.

AKTIEKApITAL
Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 30 juni 2010  till 1 
146 527 kr, fördelat på 57 326 350 aktier, en var med ett 
kvotvärde om 0,02 krona. 

FOrTNOx  AKTIE
Fortnox AB är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. 
Den 30 juni 2010 noterades Fortnox aktie till 2,44 kr. Det 
motsvarade ett marknadsvärde på 140 Mkr. Under första 
halvåret noterades aktien som högst till 3,02 kr den 13 
januari och som lägst till 2,35 kr den 7 maj. 

KOMMANDE RAppORTERiNgsTiLLFäLLEN: 

Fortnox avser att distribuera finansiella rapporter enligt 
följande tidplan:

Delårsrapport för tredje kvartalet 2010: 3 november 2010 
Bokslutskommuniké för 2010: 2 februari 2011 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att 
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets 
verksamhet, ställning och resultat. 

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer.

Växjö den 25 augusti 2010
På styrelsens uppdrag
Fortnox AB (publ)
Jens Collskog
Verkställande direktör

NOTErA
Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om han-
del med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande onsdagen den 25 augusti 2010.

För ytterligare information 
Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-63 23 00, 
jens.collskog@fortnox.se
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belopp i kronor 1001-1006 0901-0906 1004-1006 0904-0906 0901-0912

Nettoomsättning 16 184 966 9 521 262 9 640 883 5 835 125 18 559 283
Rörelsens kostnader -14 080 300 -9 762 612 -6 914 558 -4 546 456 -20 953 988

Rörelseresultat 2 104 666 -241 350 2 726 325 1 288 669 -2 394 705

Resultat från finansiella poster 1 639 180 -97 467 1 721 913 30 873 -33 513

Resultat efter finansiella poster 3 743 846 -338 817 4 448 238 1 319 542 -2 428 218

Skatt -525 413 82 007 -709 535 -351 079 623 764

Periodens resultat 3 218 433 -256 810 3 738 703 968 463 -1 804 454

Resultaträkning i sammandrag

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.

1 1

2 2

FOTNOT
1) 

2)
Varav 2 500 tkr avser engångsersättning från Fortnox International AB.

Varav 1 757 tkr avser resultatet från försäljning av dotterbolag.
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belopp i kronor 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31

TiLLgåNgAR
Immateriella anläggningstillgångar 4 157 276 3 422 202 4 013 776
Materiella anläggningstillgångar 347 180 301 652 419 449
Finansiella anläggningstillgångar 10 318 682 10 499 413 11 041 170
Omsättningstillgångar 15 540 178 10 304 388 13 705 581

Summa tillgångar 30 363 316 24 527 655 29 179 976

EgET KApiTAL OcH sKuLDER
Eget kapital 24 353 702 16 682 978 21 135 269
Kortfristiga skulder 6 009 614 7 844 677 8 044 707

Summa eget kapital och skulder 30 363 316 24 527 655 29 179 976

FÖRäNDRiNg i EgET KApiTAL
Ingående eget kapital 21 135 269 16 557 950 16 557 950
Nyemission 0 381 838 6 381 773
Periodens resultat 3 218 433 -256 810 -1 804 454
Utgående eget kapital 24 353 702 16 682 978 21 135 269

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.



Delårsrapport Januari - juni 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

belopp i kronor 1001-1006 0901-0906 0901-0912

DEN LÖpANDE VERKsAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 3 743 846 -338 817 -2 428 218
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1 209 082 299 207 685 929
Betald skatt -212 909 -118 166 -125 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

2 321 855 -157 776 -1 867 393

KAssAFLÖDE FRåN FÖRäNDRiNgAR i RÖRELsEKApiTAL
Förändring av kortfristiga fordringar -500 153 -2 596 900 -2 706 986
Förändring av kortfristiga skulder -1 886 865 2 693 888 2 854 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten -65 163 -60 788 -1 720 377

iNVEsTERiNgsVERKsAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -607 275 -1 069 749 -1 983 599
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -57 110 -239 353
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 942 201 21 328 21 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 334 926 -1 105 531 -2 201 624

FiNANsiERiNgsVERsAMHETEN
Nyemission 0 361 083 6 361 018

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 361 083 6 361 018

PERIODENS KASSAFLÖDE 1 269 763 -805 236 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 4 575 730 61 714 3 305 967

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


