FORTNOX AB (publ)
Delårsrapport januari - mars 2012

2012

Q1

Första kvartalet 2012

(jämfört med samma period föregående år)

•Omsättningen ökade till 13 532 tkr (10 241 tkr), en tillväxt med 32%
•Rörelseresultatet uppgick till 1 844 tkr (1 564 tkr), en förbättring med 18%
•Periodens resultat var 1 400 tkr (1 152 tkr), en förbättring med 22%
•Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,02 kr)

FORTNOX I KORTHET
Med 90 000 användare är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag.
Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program, för bland annat bokföring, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. De internetbaserade tjänsterna gör att användarna kan komma åt programmen från vilken
internetansluten PC, Mac, läsplatta eller mobiltelefon som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och arbeta
på olika platser. 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.
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VD-kommentar – FÖRSTA kvartalet

VI NÄRMAR OSS 100.000 ANVÄNDARE
Det är glädjande att vi visar en tillväxt på 32 procent
för årets första kvartal, vilket innebär att vi nu har nått
en volym av över 90 000 användare. Jämfört med första
kvartalet förra året är dock även kostnaderna väsentligt
högre. Det beror på att vi följer vårt strategiska beslut
att bygga upp en organisation som kan hantera betydligt
större kundvolymer. Vi har också satsat stort på utveckling av vår tekniska plattform och nya produkter för att
kunna fortsätta växa och ta nya marknadsandelar. Vi ser
fortsatt stora möjligheter att växa både genom att marknadens övergång till webbaserade lösningar sker i allt högre takt, och genom att vi stärker vår position och tar nya
marknadsandelar inom vårt affärsområde, internetbaserad
administration för mindre och medelstora företag.
Orderingången under perioden var stark, särskilt på
redovisningsbyråsidan där vi tar marknadsandelar i allt
högre takt. Ett exempel är rådgivnings-och revisionsföretaget Moretime som vi tecknade avtal med i mars. Jag
är väldigt stolt över att även Moretime väljer oss som
partner för sin satsning på webbaserade samarbeten med
sina kunder. De säger själva att de nu kan attrahera nya
kunder genom att erbjuda ett modernt och effektivt samarbete där varje kund kan bli delaktig i sin egen administration i den omfattning de själva önskar.
Det finns också en stor potential i att utveckla samarbetet
med våra befintliga byråkunder. Vi jobbar idag med 8 av
de 11 största redovisnings- och revisionsbolagen och med
fler än 1 000 mindre redovisningsbolag. När fler och fler
av deras kundföretag väljer att utnyttja möjligheten att
arbeta tillsammans med sin redovisningsbyrå eller revisor
i samma webbaserade program, ökar antalet användare av
våra program, och därmed vår löpande intäktsbas.

Under kvartalet har vi gjort ett antal förbättringar i våra
program som givit våra användare ökad funktionalitet
och bättre prestanda. Vi har också vidareutvecklat vårt
stöd för företag som erbjuder ROT och RUT-tjänster.
Dessutom har vi uppgraderat Fortnox Klienthanterare,
vilket leder till ökad hastighet för framförallt redovisningskonsulter med många kunder upplagda i Fortnox.
Vi har också några riktigt spännande lanseringar att se
fram emot inom kort. Först ut blir en tjänst som innebär
att man kan automatisera registrering av exempelvis leverantörsfakturor genom att få inskannade bilder tolkade
och automatiskt registrerade i bokföringsprogrammet.
Tillväxten för det första kvartalet är bra, men det betyder
inte att jag är nöjd. Tillväxt är vår högsta prioritet och vi
ska fortsätta att investera för tillväxt och ta tillvara på de
möjligheter som den snabbt växande marknaden erbjuder.
Vi vill fortsätta vara Sveriges snabbast växande mjukvarubolag många år framöver.
Till slut vill jag bara stolt konstatera att UC i sin senaste
ranking gav Fortnox högsta möjliga betyg. Vi kategoriserades i riskklass 5, klassen för företag i Sverige med
högst kreditvärdighet och lägst riskprognos. Sedan tidigare har vi också högsta rating, AAA, i Soliditets kreditvärderingssystem.
Med bra produkter som ständigt vidareutvecklas, och
med ett användarstöd som ger våra kunder råd och hjälp
när de behöver, ska vi hela tiden leva upp till vår devis att
vara småföretagens bästa vän.
Jens Collskog, Verkställande Direktör

Resultatutveckling i sammandrag
Första kvartalet

Tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal,%
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie, kr
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Rullande

Helår

2012
13 532
1 844
13,6
1 901
-502

2011
10 241
1 564
15,3
1 564
-412

12 mån
46 471
4 548
9,8
4 780
-1 286

2011
43 180
4 268
9,9
4 443
-1 196

1 400
0,02

1 152
0,02

3 495
0,06

3 247
0,06

Omsättning och resultat
Aktuell period januari-mars 2012
Under första kvartalet 2012 uppgick nettoomsättningen
till 13 532 tkr (10 241 tkr), vilket motsvarar en tillväxt
på 32 procent. De första och sista kvartalen på året är de
säsongsmässigt starkaste. Det beror på att många kunder
väljer att förnya och eller utöka sina licenser i samband
med årsskiftet.
Per den 31 mars 2011 hade Fortnox drygt 90 000 aktiva
användarlicenser fördelat på cirka 40 000 kunder. Orderstocken uppgick till 43 770 tkr (34 413 tkr).
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 844 tkr
(1 564 tkr), vilket är en förbättring med 280 tkr. Personalkostnaderna uppgick till 7 233 tkr (4 946 tkr). Ökningen är främst en följd av att Fortnox under 2011 har
byggt upp en organisation som är anpassad för att kunna
16000 större kundvolymer och högre utvecklingstakt .
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tecknade Fortnox under perioden avtal med byrån Moretime
som har cirka 80 medarbetare i Sverige. Samarbetet
innebär att Moretime kan erbjuda sina kunder ett internetbaserat samarbete med hjälp av Fortnox program.

Under perioden fortgick arbetet med att vidareutveckla
befintliga produkter och utveckla nya tjänster. Ambitionen är att Fortnox ska öka takten i utvecklingen av nya
tjänster och funktionaliteter under 2012 jämfört med
2011.
Under första kvartalet genomfördes ett antal förbättringar i bland annat i Fortnox Bokföring, Fakturering och
Order. Exempelvis är det nu möjligt att göra fria anteckningar på verifikat, fakturor, offerter och order.
Under kvartalet lanserades också ett förbättrat stöd i
modulen för företag som erbjuder ROT- (reparation,
underhåll eller tillbyggnad) eller RUT-tjänster (hushållsarbete som städning, enklare trädgårdsarbete, barnpassning etc.). Tjänsten underlättar administrationen genom
att det är enkelt för företagare som säljer ROT- eller
RUT-tjänster att hålla reda på vilka kunder som inte
Kvartal 4
betalat sin del, vilka som man ansökt
utbetalning från
Skatteverket för och vilka som Kvartal
är slutbetalade.
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Dessutom uppgraderades Fortnox
Klienthanterare, vilket
möjliggör ökad hastighet för framförallt
redovisningsKvartal 1
konsulter med många kunder upplagda i Fortnox. Vi
lyssnar på våra användares önskemål och under perioden har vissa mindre ändringar i rapporter i modulen
bokföring förändrats utifrån önskemål från användarna.
2011

2012

I februari fick Fortnox utmärkelsen som det mest välskötta företaget i branschen Data-IT & Kommunikation
av UC. Fortnox kategoriseras i riskklass 5, tillsammans
med övriga företag i Sverige som har absolut högst kreditvärdighet och lägst riskprognos.

OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2006-2012
Kvartal 1

16000

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fortnox AB | Delårsrapport januari - mars 2012

3

Övrig finansiell information
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
under första kvartalet uppgick till 1 310 tkr (1 900 tkr),
vilket är 590 tkr lägre än samma period föregående år.
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till
33 125 tkr (26 631 tkr).
Fortnox AB har inga långfristiga skulder, de kortfristiga
skulderna har under perioden ökat till 7 844 tkr, jämfört
med 5 935 tkr per 31 mars 2011. Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 13 617 tkr (9 236 tkr).
Soliditeten var 81 procent (82 procent) vid periodens
utgång.

Investeringar och avskrivningar
Investeringar under första kvartalet 2012 uppgick till
496 tkr, jämfört med 92 tkr motsvarande period året
innan. Avskrivningarna uppgick till 458 tkr (297 tkr).

Medarbetare
Per 31 mars 2012 var antalet anställda i Fortnox 52 personer, jämfört med 39 personer föregående år. Nyanställningar under det senaste året har främst skett inom
utveckling och användarstöd. Bolaget anlitar därutöver
konsulter för enskilda projekt.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 31 mars 2012 till
1 168 345 kr, fördelat på 58 417 259 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 2012 noterades Fortnox aktie till
2,25 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på cirka
131 Mkr. Under 2012 har aktien noterats som högst till
2,45 kr den 12 mars och som lägst till 2,15 kr den 21
mars.
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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
2012.

FRAMTIDSUTSIKTER
Under 2012 kommer Fortnox att öka takten ytterligare
på utvecklingssidan jämfört med 2011, och lansera nya
programmoduler och ny funktionalitet. Dessutom kommer Fortnox att utveckla ett antal integrationer mellan
Fortnox affärssystem och för- och eftersystem från
andra tillverkare.
Nästan alla företag använder sig i sin verksamhet av
olika slags programvaror som de köpt från olika leverantörer. För många av dessa företag skulle det vara rationellt och kostnadseffektivt om de olika programmen
kunde integreras så att de helt eller delvis kunde arbeta
tillsammans. T.ex. om butikens kassasystem kunde
leverera kassauppgifterna direkt till bokföringsprogrammet eller om åkeriets körjournaler kunde leverera
sin information direkt in i löneprogrammet och därifrån
vidare till bokföringsprogrammet. Det finns ett mycket
stort behov av effektivisering via integrationslösningar.
Genom köpet av JS-Data som är specialister på skapa
integrationer, har Fortnox lagt grunden för ett nytt verksamhetsben med stor intjäningspotential.
Fortnox är idag Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program till företag, föreningar och redovisningsbyråer. Exempelvis sköts idag ungefär 40.000
svenska företags bokföring i Fortnox Bokföring vilket
innebär att det är Sveriges i särklass mest använda
internetbaserade bokföringsprogram.

Idag sköts 10-15% av alla svenska företags bokföring
i ett internetbaserat program. För ungefär hälften av

dessa företag används Fortnox Bokföring, antingen av
företaget själva, deras redovisningsbyrå eller en kombination där man delar på arbetet. Vår tro är att inom
några år kommer en majoritet av alla svenska företags
bokföring att skötas via internet. Fortnox målsättning
på bokföringssidan är att fortsätta vara den dominerande leverantören av internetbaserade bokföringsprogram
och att i takt med att denna teknik blir majoritetens
val också bli det mest använda bokföringsprogrammet
oavsett teknisk plattform.

NOtera
Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande fredagen den 27 april
2012.

Kommande rapporteringstillfällen

Jens Collskog
Verkställande direktör

Delårsrapport - andra kvartalet 22 augusti 2012
Delårsrapport - tredje kvartalet 31 oktober 2012
Bokslutskommuniké för 2012 8 februari 2013

Växjö den 27 april 2012
Fortnox AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jens Collskog, VD Fortnox AB
Te: 0733-63 23 00
jens.collskog@fortnox.se
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Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering.

Resultaträkning
belopp i kronor

1201-1203

1101-1103

1101-1112

Nettoomsättning

13 531 015

10 240 503

43 179 981

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster

-1 534 118

-1 060 658

-6 444 133

Övriga externa kostnader

-2 462 168

-2 372 964

-9 119 039

Personalkostnader

-7 232 566

-4 946 043

-21 882 937

-458 063

-297 004

-1 465 731

-11 686 915

-8 676 669

-38 911 840

1 844 100

1 563 834

4 268 141

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

62 699

167

176 028

Räntekostnader och liknande resultatposter

-5 423

-334

-1 508

57 276

-167

174 520

1 901 376

1 563 667

4 442 661

-501 714

-411 816

-1 196 152

1 399 662

1 151 851

3 246 509

Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS resultat
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Balansräkning
belopp i kronor

2012-03-31

2011-03-31

2011-12-31

3 550 372

3 782 254

3 328 658

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill

2 650 000

0

2 800 000

6 200 372

3 782 254

6 128 658

446 680

402 606

480 851

8 712 452

9 496 788

8 712 452

15 359 504

13 681 648

15 321 961

4 949 765

4 013 388

5 460 063

114 984

127 210

61 542

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förskott till leverantör
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

109 225

359 225

109 225

6 818 727

5 147 712

5 309 501

11 992 701

9 647 535

10 940 331

Kassa och bank

13 617 236

9 236 366

12 802 519

Summa omsättningstillgångar

25 609 937

18 883 901

23 742 850

Summa tillgångar

40 969 441

32 565 549

39 064 811

Fortnox AB | Delårsrapport januari - mars 2012

7

Balansräkning
2012-03-31

2011-03-31

2011-12-31

1 168 345

1 146 527

1 168 345

1 168 345

1 146 527

1 168 345

47 019 310

44 041 129

47 019 310

-16 462 061

-19 708 570

-19 708 570

1 399 662

1 151 851

3 246 509

31 956 911

25 484 410

30 557 249

33 125 256

26 630 937

31 725 594

435 061

255 887

338 443

1 290 165

1 054 299

1 286 656

501 714

0

0

Övriga skulder

1 302 525

1 500 683

2 498 470

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 314 720

3 123 743

3 215 648

Summa kortfristiga skulder

7 844 185

5 934 612

7 339 217

40 969 441

32 565 549

39 064 811

31 725 594

25 479 086

25 479 085

0

0

3 000 000

belopp i kronor

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Förändring i eget kapital
Ingående eget kapital
Nyemission
Periodens resultat
Utgående eget kapital
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1 399 662

1 151 851

3 246 509

33 125 256

26 630 937

31 725 594

Kassaflödesanalys
belopp i kronor

1201-1203

1101-1103

1101-1112

1 901 376

1 563 667

4 442 661

458 063

297 004

1 465 731

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

-501 714

0

0

1 857 725

1 860 671

5 908 392

-1 052 370

-1 124 256

-2 417 052

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

504 968

1 163 610

2 568 214

1 310 323

1 900 025

6 059 554

-484 313

-14 021

-382 997

-11 293

-77 849

-302 249

0

0

-3 000 000

-495 606

-91 870

-3 685 246

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av JS Data
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission

0

0

3 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

3 000 000

814 717

1 808 155

5 374 308

Likvida medel vid periodens början

12 802 519

7 428 211

7 428 211

Likvida medel vid periodens slut

13 617 236

9 236 366

12 802 519

PERIODENS kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
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Fortnox AB (publ)
Box 427, 351 06 Växjö
Telefon: 0470-78 50 00
Telefax: 0470-78 50 01
E-post: info@fortnox.se
Hemsida: www.fortnox.se
Organisationsnummer: 556469-6291
Facebook: www.fortnox.se/facebook
Twitter: twitter.com/fortnoxab
Youtube: www.youtube.com/user/FortnoxAB
Forum: forum.fortnox.se
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