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Bokslutskommuniké

Affärssystem på webben!

Helåret 2009
>>   Omsättningsökning med 137 % jämfört med föregående år.
>>   Omsättningen uppgick till 19 491 tkr (8 220).
>>   Rörelseresultatet uppgick till - 2 169 tkr (- 8 136).
>>   Resultatet efter skatt per aktie uppgick till - 0,04 kr (- 0,14).

Oktober - december 2009
>>   Omsättningsökning med 86 % jämfört med samma period föregående år.
>>   Omsättningen uppgick till 5 268 tkr (2 839).
>>   Rörelseresultatet förbättrades till - 1 978 tkr (-2 487). 
>>   Periodens resultat efter skatt förbättrades till - 1 613 tkr (- 3 111), 

vilket motsvarar - 0,03 kr (- 0,06) per aktie. 

Fortsatt stark omsättningstillväxt

Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Januari - december 2009
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VD-KOMMENTERAR
Vi kan glädja oss åt en fortsatt stark tillströmning av 
kunder under 2009. Omsättningen mer än fördubbla-
des jämfört med omsättningen 2008. Visserligen har vi 
inte nått lönsamhet, men ökningen av omsättningen 
med närmare 11,3 MKR har inneburit en förbättring av 
rörelseresultatet på närmare 6,0 mkr. Det visar poten-
tialen i vår affärsidé där de löpande abonnemangen är 
en viktig del. 

Vi har nu mer än 10 000 kunder med fler än 30 000 an-
vändarlicenser.  Vid ingången till 2010 har vi en order-
stock på 18 Mkr. Orderstocken består av omfakturering 
av våra befintliga kunders abonnemang.  

De flesta av landets ledande revisions- och redovis-
ningsbyråer använder våra program för sina kunders 

redovisning. Det ger en stor tillströmning av kunder till 
oss och ger en stor trovärdighet på marknaden.

Under 2009 har flera nya produkter tillkommit, bland 
annat fakturaskanning, e-fakturering och löneprogram. 

Vi gör stora satsningar på utveckling av nya produkter 

och vidareutveckling av de befintliga för att behålla vår 
ledande position inom webbaserade program. 

Vid den extra bolagsstämman i december beslöts att en 
satsning ska göras i utlandet i annans regi. Förhand-
lingarna beräknas vara avslutade i februari 2010.

Den höga tillväxten i kombination med de ännu ej 
avslutade förhandlingarna om en utlandssatsning ger 
svårigheter att göra en prognos för 2010, varför vi för 
närvarande avstår från den.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Försäljningen under året uppgick till 19 491 (8 220) tkr.
Resultat efter skatt blev -2 257 (-7 696) tkr innebärande 
ett resultat per aktie om -0,04 (-0,14) kr.
    
Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 5 268 
(2  839) tkr. Resultat efter skatt blev -1 613 (-3 111) tkr
innebärande ett resultat per aktie om -0,03 (-0,06) kr.

Omsättning 2006 - 2009
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MARKNADEN
Den internetbaserade tekniken är nu väl etablerad och
globalt accepterad. Allt fler företag vill utnyttja den
moderna teknikens möjligheter och efterfrågar därför
internetbaserade lösningar och program. Ökade krav på
effektivitet, flexibilitet och helt nya funktioner som den
äldre tekniken inte kan erbjuda, är viktiga faktorer för
nödvändig konkurrenskraft.

Fortnox har ett stort försprång genom att hela pro-
gramutbudet från början utvecklats för användning 
av modern internetteknik. Fortnox behöver ej heller 
ta hänsyn till eller anpassa äldre produkter eller göra 
några som helst kompromisser när det gäller att ut-
nyttja tekniken fullt ut.

I Sverige finns ca 700 000 företag och i hela Europa 
mer än 15 miljoner företag. Nästan alla använder dato-
rer och internet. Alla dessa företag bedriver verksamhet 
som kräver bokföring, orderhantering, fakturering 
och kundhantering. Fortnox programsvit omfattar alla 
dessa administrativa rutiner. Därtill kommer Fortnox 
program för tidredovisning, lön, dokumentarkivering 
och webbshopshantering som också passar många av 
företagen. Potentialen är med andra ord mycket stor för 
Fortnox internetbaserade program och hittills har vi 
enbart varit verksamma i Sverige.

I Sverige sköter många företag sin redovisning själva 
men en stor del får hjälp av konsulter på redovisnings- 
och revisionsbyråer. Därför är dessa byråer viktiga 
samarbetspartners. Idag arbetar sammanlagt över 2 500 
konsulter med Fortnox program för sina klienters räk-
ning och de ”säljer även in” Fortnox och våra program 
till sina klienter. Även här är potentialen stor då det 
enbart i Sverige finns mer än 5 000 konsultföretag som 
sköter bokföringen åt långt över 100 000 företag.

Kunder till Fortnox abonnerar på sina program och 
betalar en månadsavgift. Detta är en av Fortnox största 
fördelar då det betyder att varje år börjar med en redan 
befintlig orderstock som genererar en stor del av årets 
fakturering. Detta betyder att vi kan koncentrera oss
på att öka orderstocken genom nyförsäljning och 
utveckling av nya kompletterande program som säljs in 
till befintliga kunder och till nya kunder. Inför 2010 har 
den inneliggande orderstocken ett faktureringsvärde på 
18 Mkr.

Fortnox har många starka sidor som kortfattat kan 
beskrivas på följande sätt:

en köpstark målgrupp, företag.•	
produkter som alla i målgruppen behöver (enl t ex •	
bokföringslagen).
egen hög produktkompetens (egen utvecklingsav-•	
delning).
produkter som inte kräver fysisk distribution, lager •	
eller logistik (levereras elektroniskt).
en teknisk plattform som baseras på effektiv och-•	
modern internetteknik.
ökad datasäkerhet, daglig backup och automatisk •	
uppdatering av programmen.
att genom massförsäljning kunna sälja avancerade •	
programprodukter till mycket låga priser (49 kr – 
89 kr per månad).
en global produkt utan geografiska begränsningar, •	
enbart språkliga hinder (vilket har lösts via över-
sättningar till, i nuläget, 10 språk).
en löpande orderstock som varje år säkerställer en •	
högre årsfakturering.

Mindre företag vill helst ha en enda leverantör för 
de program man behöver i sin verksamhet. En viktig 
strategi för Fortnox är därför att ha en bredd i program-
utbudet för att varje kund ska köpa mer än en licens. 
Genom att alla program arbetar i samma databas under-
lättas kundens arbete avsevärt.

Samtliga program är försedda med språkval så att 
användaren förutom svenska kan arbeta med menyer 
på ytterligare tio språk. De flesta program kan därmed 
användas i andra länder. Programmen för redovisning 
måste dock anpassas till andra länders regelverk. Fort-
nox är väl förberett för en internationell expansion.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER pERIODEN
» Fortnox flyttar den 24-25 januari serverdriften till

Cypoint i Stockholm.

» Avtal har tecknats med Grant Thornton, ett av
Sveriges största revisions- och konsultföretag, om att
använda Fortnox internetbaserade program för
kunders administration.

» Extra bolagsstämma hålls för att godkänna options
program för Fortnox personal och för att välja in ny
styrelseledamot.

» Optionsprogrammet för Fortnox personal blir
fulltecknat.
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» Avtal har tecknats med Deloitte, ett av Sveriges
största revisions- och konsultföretag, om att använda 
Fortnox internetbaserade program för kunders admi-
nistration.

»  Bolagets VD Jan Älmeby har i augusti månad 
förbundit sig att lämna lån om totalt 5 Mkr till bola-
get. Syftet med lånet är att säkerställa bolagets likvidi-
tet och fortsatta drift.

»  Styrelsen har den 25 augusti beslutat att föreslå en 
extra bolagsstämma för att fatta beslut om att genom-
föra en kvittningsemission riktad till VD, avseende 
konvertering av utgett lån till aktier. Kallelse till extra 
bolagsstämma avseende beslut av kvittningsemission 
samt förslag till villkor för kvittningsemission kom-
mer att offentliggöras genom pressrelease i oktober 
2009.

» Styrelseledamoten Per-Arne Sendrén har avgått den
25 augusti.

» Den 18 december hölls en extra bolagsstämma där 
stämman beslutade att utlandssatsning ska ske genom 
att licens för varumärket Fortnox upplåts till Fort-
nox International AB under bildande. Stämman gav 
styrelsen i Fortnox bemyndigande att slutförhandla 
och teckna avtal med Fortnox International AB under 
bildande.
På stämman valdes Jan Pyrell till ny styrelseledamot. 
Dessutom beslutades om kvittningsemission riktad 
till VD, om 6 Mkr.  

FRAMTIDSUTSIKTER
Fortnox har en stark tillväxt.Fortnox har nu blivit en 
etablerad aktör med mycket gott rykte hos kunderna. 
Möjligheterna för en fortsatt hög tillväxt är mycket 
goda. Samarbetet med några av Sveriges ledande 
revisions- och redovisningsbyråer har blivit viktiga 
milstolpar i Fortnox utveckling och ger en betydande 
kundtillströmning. Samarbetet har också inneburit 
en kvalitetsstämpel som gynnar affärerna. För att än 
mer befästa positionerna hos de fler än 2 500 byråkon-
sulterna kommer Fortnox att under 2010 göra fortsatt 
stora satsningar på både vidareutveckling av befintliga 
produkter och utveckling av nya produkter.

Styrelsen bedömer att det finns stora möjligheter att 
lansera Fortnox affärssystem i flera andra länder. 
Grundstrukturen i programmen medger att lokala 
anpassningar med rimliga insatser kan genomföras i de 
program där det krävs. 

ÅRSSTÄMMA 2009
Årsstämma för Fortnox AB (publ) kommer att hållas 
den 11 mars 2010 i Växjö.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen för 2009 kommer att hållas tillgänglig 
på bolagets kontor från 25 februari. Årsredovisningen
kommer samtidigt att finnas tillgänglig för nedladdning
på bolagets hemsida, www.fortnox.se. 

KOMMANDE RAppORTTILLFÄLLEN 2010
Delårsrapport för första kvartalet presenteras
den 28 april 2010.
Delårsrapport för andra kvartalet presenteras
den 25 augusti 2010.
Delårsrapport för tredje kvartalet presenteras
den 3 november 2010.
Bokslutskommuniké för 2010 presenteras
den 2 februari 2011.

Växjö den 2 februari 2010
På styrelsens uppdrag:
Jan Älmeby, verkställande direktör,
tel 0708-37 32 55

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.
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belopp i kronor 0901-0912 0801-0812 0910-0912 0810-0812 0801-0812

nettoomsättning 19 490 738 8 220 166 5 268 462 2 839 071 8 220 166
Aktiverat arbete för egen räkning 2 353 053 4 530 490 553 763 1 006 864 4 530 490
Rörelsens kostnader -24 012 827 -20 886 826 -7 800 540 -6 332 767 -20 886 827

Rörelseresultat -2 169 036 -8 136 170 -1 978 315 -2 486 832 -8 136 171

Resultat från finansiella poster -143 263 -508 622 41 562 -488 103 -508 622

Resultat efter finansiella poster -2 312 299 -8 644 792 -1 936 753 -2 974 935 -8 644 793

skatt 473 085 1 334 646 471 531 -4 676 1 334 646
minoritetsintresse -417 532 -385 984 -147 739 -131 011 -385 984

Periodens resultat -2 256 746 -7 696 130 -1 612 961 -3 110 622 -7 696 131

Resultat per aktie, kr -0,04 -0,14 -0,03 -0,06 -0,14
Antalet aktier vid periodens utgång, st 54 694 800 54 694 800 54 694 800 54 694 800 54 694 800
genomsnittligt antal aktier, st 54 694 800 44 389 200 54 694 800 50 069 800 44 389 200

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och RR 1:00 Koncernredovisning. Principen för redovisning av intäkter har förändrats 
såtillvida att licensintäkter tidigare har intäktsförts i samband med faktureringen medan avtalsbunden licensintäkt numera intäktsförs i enlighet med 
avtalets innebörd och tidslängd. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen 2008.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
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belopp i kronor 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR
immateriella anläggningstillgångar 6 889 219 5 967 557
materiella anläggningstillgångar 431 058 317 094
Finansiella anläggningstillgångar 10 087 853 9 310 988
Omsättningstillgångar 12 747 309 7 468 313

Summa tillgångar 30 155 439 23 063 952

EGET KApITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22 288 320 18 120 202
minoritetsintresse 847 928 430 396
Kortfristiga skulder 7 019 191 4 513 354

Summa eget kapital och skulder 30 155 439 23 063 952

FöRÄNDRING I EGET KApITAL
ingående eget kapital 18 120 202 11 966 207
nyemission 6 381 773 13 802 267
Omräkningsdifferens 43 091 47 859
Periodens resultat -2 256 746 -7 696 131
Utgående eget kapital 22 288 320 18 120 202

Koncernens 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.
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belopp i kronor 0901-0912 0801-0812

DEN LöpANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -2 312 299 -8 644 793
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -786 828 -2 959 665
Betald skatt -66 457 -21 035

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-3 165 584 -11 625 493

KASSAFLöDE FRÅN FöRÄNDRINGAR I RöRELSEKApITAL
Förändring av kortfristiga fordringar -2 829 087 -5 013 500
Förändring av korfristiga skulder 2 228 736 1 640 677

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 765 935 -14 998 316

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 927 -33 511
investeringar i materiella anläggningstillgångar -239 353 -18 308
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 21 328 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -219 952 -51 819

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
nyemission 6 361 018 13 297 026
Valutakursförändring 43 093 47 859

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 404 111 13 344 885

PERIODENS KASSAFLÖDE 2 418 224 -1 705 250

LIKVIDA MEDEL VID pERIODENS BöRJAN
Likvida medel vid periodens början 1 036 264 2 737 390
Kursdifferens i likvida medel -7 521 4 124

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 3 446 967 1 036 264

Koncernens kassaflödesanalys
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belopp i kronor 0901-0912 0801-0812 0910-0912 0810-0812 0801-0812

nettoomsättning 18 559 283 7 859 096 4 831 910 2 767 596 7 859 096
Rörelsens kostnader -20 953 988 -18 038 565 -6 961 196 -6 059 517 -18 038 565

Rörelseresultat -2 394 705 -10 179 469 -2 129 286 -3 291 921 -10 179 469

Resultat från finansiella poster -33 513 -524 602 70 909 -541 798 -524 602

Resultat efter finansiella poster -2 428 218 -10 704 071 -2 058 377 -3 833 719 -10 704 071

skatt 623 764 2 172 621 535 049 258 324 2 172 621

Periodens resultat -1 804 454 -8 531 450 -1 523 328 -3 575 395 -8 531 450

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
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belopp i kronor 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR
immateriella anläggningstillgångar 4 013 776 2 595 216
materiella anläggningstillgångar 419 449 300 986
Finansiella anläggningstillgångar 11 041 170 10 417 979
Omsättningstillgångar 13 705 581 8 473 679

Summa tillgångar 29 179 976 21 787 860

EGET KApITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21 135 269 16 557 950
Kortfristiga skulder 8 044 707 5 229 910

Summa eget kapital och skulder 29 179 976 21 787 860

FöRÄNDRING I EGET KApITAL
ingående eget kapital 16 557 950 11 287 133
nyemission 6 381 773 13 802 267
Periodens resultat -1 804 454 -8 531 450
Utgående eget kapital 21 135 269 16 557 950

Moderbolagets 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.



Bokslutskommuniké Januari - december 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

belopp i kronor 0901-0912 0801-0812

DEN LöpANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -2 428 218 -10 704 071
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 685 929 1 088 748
Betald skatt -125 104 50 288

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-1 867 393 -9 565 035

KASSAFLöDE FRÅN FöRÄNDRINGAR I RöRELSEKApITAL
Förändring av kortfristiga fordringar -2 706 986 -6 220 485
Förändring av kortfristiga skulder 2 854 002 2 905 969

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 720 377 -12 879 551

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 983 599 -2 135 195
investeringar i materiella anläggningstillgångar -239 353 -18 308
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 21 328 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 201 624 -2 153 503

FINANSIERINGSVERSAMHETEN
nyemission 6 361 018 13 297 026

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 361 018 13 297 026

PERIODENS KASSAFLÖDE 2 439 017 -1 736 028

LIKVIDA MEDEL VID pERIODENS BöRJAN
Likvida medel vid periodens början 866 950 2 602 978

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 3 305 967 866 950

Moderbolagets 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


