Delårsrapport
Januari – juni 2007
Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291
>>

Stark tillväxt av antalet kunder

>>

Omsättningen uppgick till 1 510 TKR (908)

>>

Rörelseresultatet uppgick till -5 270 TKR (-1 859)

>>

Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,11 kr (0,04)

Om Fortnox AB
Fortnox utvecklar och marknadsför program för bland annat
bokföring, fakturering, order, CRM säljstöd och arkivering
som är avsedda för användning via internet. Fördelarna
för kunderna är bland andra att man kan komma åt sina
program från vilken PC eller Mac-dator som helst om man
har tillgång till internet. Flera användare kan också samtidigt
arbeta på olika platser.
Kunderna abonnerar på Fortnox program och betalar en
avgift per månad. Abonnemangsförfarandet innebär att
Fortnox varje nytt år kommer att börja med en orderstock
som är minst lika stor som föregående års fakturering. Anskaffningskostnaden för varje ny kund är hög, men efter ett
år ger varje kund ett högt bidrag.
Fortnox filosofi är att snabbt öka kundstocken för att bygga
upp det underlag som senare kommer att generera vinster.
Faktureringen av nya kunder ökade med 115% under första
halvåret jämfört med samma period 2006.
Fortnox aktie handlas på NGM Nordic MTF, ISIN kod
SE0001966656.

tidigare års skattemässiga underskott aktiverats för första
gången. Då Bolaget tillförts medel genom nyemissioner samt
haft en god kundtillströmning bedöms det fulla värdet av
underskotten kunna utnyttjas.
Efter den emission som avslutades i april 2007 har företaget
en stark likviditet som till största delen kommer att användas för marknadsföring och utveckling. Effekten av marknadsföringsinsatserna kommer att ge resultat med början
under årets tredje kvartal.
Företagets orderstock, d v s omfakturering av nuvarande
kunder, för tiden juli 2007 till juni 2008 överstiger 3 MSEK.
Rullande 12-månaders fakturering delat med 12 visar hur
abonnemangen innebär en ständigt ökande omsättning.
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Försäljningen under första halvåret uppgick till 1 510 TKR
(908). Resultat efter skatt blev -3 820 TKR (667) innebärande
ett resultat per aktie om -0,11 kr (0,04). Det positiva resultatet efter skatt per 2006-06-30 härrör sig från att värdet av
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Företagets omsättning och resultat för
första halvåret 2007
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Marknaden
Marknaden för internetbaserade program är starkt ökande.
Marknaden för enbart bokförings- och faktureringsprogram i Sverige bedöms totalt uppgå till 900 MSEK per år
för såväl konventionella program som internetbaserade
program. Bolaget uppskattar att den internetbaserade
marknad som Fortnox vänder sig till under år 2008 kommer att vara värd 200-300 MSEK i Sverige. Fortnox har
därför en aggressiv strategi för att ta en stor andel av
denna marknad på bekostnad av lönsamhet i ett kortare
perspektiv.
Fortnox har under perioden startat ett dotterbolag i Polen.
Bolaget är i dagsläget helägt av Fortnox, men under hösten
2007 kommer externa investerare och ledningen i det polska bolaget att överta 49 procent av aktierna. Verksamheten
startar i början av september med att CRM Säljstöd och
Arkivplats lanseras. Övriga program är under anpassning
till polska redovisningsregler för att kunna lanseras vid
årsskiftet.
Den europiska marknaden är avsevärt större än den svenska. Ännu finns ingen riktigt stor aktör i Europa. Bolaget
har kontaktats av flera intressenter för att lansera programmen i andra länder och kommer senare att ta ställning till
hur bolaget ska kunna gå in i fler länder.

sonalstyrkan på framförallt försäljningssidan men även på
utvecklingssidan.
Fortnox har under maj månad tecknat sig för aktier för 495
TKR i en nyemission i samarbetspartnern Ralip AB. Emissionen var per 2007-06-30 ej registrerad varför likviden
redovisas som en kortfristig fordran.

Viktiga händelser efter första halvåret
Fortnox har tillsammans med fyra programutvecklare
bildat ett dotterbolag. Fortnox äger 51 procent av bolaget
medan 49 procent ägs av programutvecklarna. Avsikten är
att avsevärt öka utvecklingstakten. Tillsammans med de
fem utvecklare som är anställda av Fortnox har bolaget en
möjlighet att på ett kraftfullt sätt utveckla både befintliga
produkter och nya produkter. Ett bredare sortiment ökar
försäljningen till befintliga kunder och ger bolaget nya
kunder genom att kunna erbjuda ett komplett sortiment.

Framtidsutsikter
Tillströmningen av nya kunder har mer än fördubblats
jämfört med föregående år och styrelsens sammantagna
bedömning är att en fortsatt kraftig ökning förväntas
framöver genom de ökade resurser som finns tillgängliga
för marknadsföring.

Viktiga händelser under första halvåret
Bolagsstämman beslutade vid årsstämman i februari 2007
att göra Bolaget publikt samt öka Bolagets aktiekapital till
561 672 kr genom en fondemission. Under mars och april
månad genomfördes en nyemission om 15,6 MSEK före
emissionskostnader. I anslutning till denna emission listades Bolaget på NGM Nordic MTF. De i emissionen tillförda
medlen har hittills framförallt använts till att bygga upp en
god plattform för en offensiv satsning på marknadsföring
och vidareutveckling av programmen för att utöka bolagets
marknadsandel. Detta har gjorts bl a genom att utöka per-

Rapporteringstillfällen för 2007
Delårsrapport för januari–september 2007 presenteras den
31 oktober 2007. Bokslutskommuniké för år 2007 presenteras den 30 januari 2008.
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisor.
Växjö den 23 augusti 2007
På styrelsens uppdrag:
Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen
per 2006-12-31. Vägledning har hämtats i Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering.
Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3 § upprättas
ingen koncernredovisning. Någon verksamhet har ej bedrivits i dotterbolagen under den period rapporten omfattar.

Resultaträkning i sammandrag
belopp i kronor
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat		

0701-0706

0601-0606

0601-0612

1 509 826
-6 779 990

907 662
-2 767 094

2 048 656
-6 507 607

-5 270 164

-1 859 432

-4 458 951

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster		
Skatt

-35 295

-24 909

-237 128

-5 305 459

-1 884 341

-4 696 079

1 485 528

2 551 231

3 336 905

Periodens resultat		

-3 819 931

666 890

-1 359 174

Resultat per aktie, kr
Antalet aktier vid periodens utgång, st
Genomsnittligt antal aktier, st		

-0,11
34 083 600
30 083 600

0,04
15 390 000
15 390 000

-0,05
26 083 600
20 736 800

Antalet aktier för 2006 är omräknat med hänsyn till en split 10:1 som gjordes hösten 2006.

Den positiva skatten avser värdet av skattemässiga underskottsavdrag. På grund av osäkerhet kring värdet på underskottsavdragen tidigare år redovisades värdet på dessa första gången under 2006. Då bolaget tillförts medel genom
nyemissioner samt haft en god kundtillströmning bedöms det fulla värdet av såväl tidigare års underskott som årets
underskott kunna utnyttjas.

3

Delårsrapport Januari – juni 2007 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Balansräkning i sammandrag
belopp i kronor

07-06-30

06-06-30

06-12-31

168 040
392 994
6 222 647
10 138 323

273 400
204 159
2 691 021
721 608

220 720
194 000
3 817 213
3 678 754

16 922 004

3 890 188

7 910 687

15 001 298
0
1 920 706

670 131
250 000
2 970 057

5 268 449
0
2 642 238

16 922 004

3 890 188

7 910 687

5 268 449
13 552 780
-3 819 931
15 001 298

-4 669 314
4 672 555
666 890
670 131

-4 669 314
11 296 937
-1 359 174
5 268 449

Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar		

Eget kapital och skulder			
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder		

Förändring i eget kapital			
Ingående eget kapital
Nyemission
Periodens resultat
Utgående eget kapital
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Kassaflödesanalys
0701-0706

0601-0606

0601-0612

-5 305 460
103 656
-3 143

-1 884 341
89 162
-101 486

-4 696 079
179 709
-102 163

-5 204 947

-1 896 665

-4 618 533

-834 389
-511 835

-99 628
82 338

-306 304
-155 809

-6 551 171

-1 913 955

-5 080 646

-249 970
-123 765

0
0

-27 708
0

-373 735

0

-27 708

12 756 639
-209 696

4 544 875
-2 633 436

10 828 739
-2 973 107

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

12 546 943

1 911 439

7 855 632

Periodens kassaflöde		

5 622 037

-2 516

2 747 278

belopp i kronor

Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

Finansieringsverksamheten			
Nyemission
Förändring av skuld

Likvida medel vid periodens början		
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Fortnox AB (publ)

Box 427
351 06 Växjö

2 781 555

34 278

34 278

8 403 592

31 762

2 781 556

Telefon: 0470-78 50 00
Telefax: 0470-78 50 01

E-post: info@fortnox.se
www.fortnox.se

