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Fortsatt stark omsättningstillväxt – förändring av redovisningsprinciper ger
stor positiv engångseffekt

April - juni 2009
>> Omsättningen steg med 101% till 3 708 tkr (1845). Inklusive effekter av ändrade
redovisningsprinciper ökade omsättningen till 5 917 tkr.
>> Rörelseresultatet förbättrades till -834 tkr (-2 320). Inklusive effekter av ändrade
redovisningsprinciper blev rörelseresultatet +1 375 tkr.
>> Periodens resultat förbättrades till -780 tkr (-1 827). Inklusive effekter av ändrade
redovisningsprinciper blev resultatet +848 tkr.
>> Från och med andra kvartalet, har Fortnox ändrat redovisningsprinciper för
intäktsförandet av byråavtal. Detta har haft en kraftig positiv effekt under kvartalet; omsättningen har påverkats med 2 209 tkr, rörelseresultatet med 2 209 tkr
samt periodens resultat med 1 628 tkr. 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, vilket överensstämmer med Redovisningsrådets
rekommendation 11.

Januari - juni 2009
>> Omsättningen steg till 7 529 (3 419), en tillväxt med 120% - mer än en fördubbling.
Inklusive effekterna av ändrad redovisning steg omsättningen med 185% till 9 738 tkr.
>> Rörelseresultatet förbättrades till -2 367 tkr (-4 185). Inklusive engångseffekter blev
rörelseresultatet -158 tkr.
>> Periodens resultat förbättrades till -2 091 tkr (-3 304). Inklusive engångseffekterna
blev resultatet -463 tkr.
>> Förändrade redovisningsprinciper för intäktsförandet av byråavtalen har påverkat
omsättningen med 2 209 tkr, rörelseresultatet med 2 209 tkr samt periodens
resultat med 1 628 tkr.
>> Styrelsens bedömning är ett positivt helårsresultat.

Affärssystem på webben!
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VD-KOMMENTAR

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring
Intresset för att gå över till webbaserade tjänster ökar
allt mer. Fördelarna är många för både kunder och oss
som leverantör. De mest utmärkande är att flera användare kan arbeta i samma program trots att man sitter
på olika platser, ingen installation eller uppgradering
krävs hos kunden och automatisk säkerhetskopiering
görs varje dygn.

Detta har medfört en stor positiv engångseffekt i andra
kvartalet, både på omsättningen och på resultatet. Detta
illustrerar också styrka i affärsmodellen –
abonnemangsformen ger månatliga intäktsströmmar
som kan mätas på årsbasis och som återkommer år
efter år snarare än den engångsintäkt som fås vid traditionell installation av programvara.

Både kunder och Fortnox slipper kostnader som man
har med traditionella program som installeras i en dator. Abonnemangsförfarandet innebär också ett enkelt
sätt för kunden att betala medan man använder programmen. Detta borgar också för en långvarig relation
mellan kund och Fortnox där båda parter är vinnare.

Våra kunder är mindre företag, men en stor del arbetar
genom en byråkonsult som hjälper dem med redovisningen. Det är därför viktigt med en omsorgsfull
införsäljning till revisions- och redovisningsbyråerna.
Vi har i detta arbete stora framgångar. Processen har
dock tagit tid, bland annat då ett omfattande utbildningsarbete krävs. För Fortnox del har det inneburit en
förskjutning av intäkterna vilket resulterat i att tidigare
uppsatta mål inte uppnås under 2009.

Omsättningsökningen är avsevärd – en fördubbling –
när vi jämför med motsvarande period förra året även
om vi bortser från krav på förändrade redovisningsprinciper.
En förändring av redovisningsprinciper för byråavtalen
innebär att de förväntade intäkterna under det kommande året skall intäktsföras vid avtalets ingående.

Vi räknar även i fortsättningen med en stark tillväxt,
dels genom en stark kundtillströmning, dels genom att
kunderna köper fler programlicenser. Under hösten
2009 lanseras även fler produkter och tjänster.
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Om Fortnox produkter
Fortnox utvecklar och marknadsför programapplikationer för små och medelstora företag som används via internet. Det innebär att kunden kan komma åt programmen och sköta företagets administration från vilken PC
eller Mac-dator som helst, var som helst i världen. Det
enda som krävs är en internetuppkoppling. Flera användare kan också arbeta samtidigt på olika platser och
i olika länder då programmen finns på elva olika språk.
Inte minst är detta av betydelse för de ca 70 000 svenska
företag som grundats av personer med invandrarbakgrund.
Samtliga program arbetar i samma databas, vilket betyder att data enkelt är tillgängliga i de olika programmen
utan filöverföringar.
Fortnox erbjudande omfattar bokföring, fakturering, CRM-säljstöd, arkivering, tidredovisning och
webbshop. Under hösten 2009 kommer flera tjänster
att lanseras. Bland annat anläggningsregister, löneprogram, program för att hantera skannade fakturor och
e-fakturering.

Fortnox affärsmodell
Webbaserade mjukvaror, även kallad Software as a
Service (SaaS), innebär stora fördelar för användarna.
Det ger snabb leverans och åtkomst, kräver inga installationer varför kunderna kan komma igång och arbeta i
programmen inom ett par minuter.
Eftersom programvarorna levereras som en tjänst via
internet, istället för på en CD- eller DVD-skiva, blir
piratkopiering omöjlig, vilket sänker Fortnox risk och
därmed våra kostnader. Avsaknaden av lager och logistik ger också ökade möjligheter att snabbt hantera en
ökad kundtillströmning.
Internetbaserade programtjänster ger också möjlighet
till stora besparingar för kunderna då de kan frigöra
interna IT-resurser. Mot bakgrund av den svaga
konjunkturen och den finanskris som nu råder väntas
dessa möjligheter skynda på företagens acceptans av
internetbaserade programtjänster.
Fortnox försäljning sker via abonnemang. Fakturering
sker kvartalsvis eller årsvis efter kundens val. Genom
denna intäktsmodell med abonnemang, blir intäkterna
förutsägbara och orderstocken vid årets ingång motsvarar minst föregående års försäljning.

Kundlojaliteten är hög och eftersom tillgängligheten till
tjänsterna är affärskritisk saknar Fortnox i stort sett de
problem som hänger samman med sena betalningar.

Fortnox kunder
Kunderna utgörs dels av både små och stora revisionsoch redovisningsbyråer, dels av företag från småföretag
med allt från ett par anställda upp till stora företag och
statliga verk. Målgruppen är stor; Fortnox program passar för hundratusentals företag som vill modernisera
sin IT-verksamhet. Våra kunder väljer i stor utsträckning Fortnox program därför att dessa ger en bra och
enhetlig IT-miljö med ett stort produktsortiment.

Omsättning
Tack vare fortsatt stark kundtillströmning kan vi
uppvisa en kraftig försäljningstillväxt under det första
halvåret 2009.
Bakom försäljningsökningen ligger en allmän ökande
medvetenhet om internetbaserade programtjänster
och de fördelar som denna teknik ger kunderna genom
ökad flexibilitet och potential till kostnadsbesparingar.
Redovisnings- och revisionsbyråer har också efter att
introducerats i Fortnox system börjat sköta sina kunders redovisning i Fortnox bokföring. Vi ser en fortsatt
stor tillströmning av kunder från byråerna. Inte minst
kommer avskaffande av revisionsplikten nästa år innebära att många revisionsbyråer ser nya affärsmöjligheter med SaaS-system.
Många nya kunder kommer genom rekommendationer
av gamla kunder. Ju fler kunder vi får desto viktigare
blir det att vårda de gamla kunderna och inse att de är
ambassadörer för Fortnox.

Resultat och finansiell ställning
Fortnox affärsmodell innebär att de rörliga kostnaderna
är små. Däremot har stora resurser lagts och läggs på utveckling, vilket vi anser vara helt nödvändigt för att nå
en position på toppen. Det har varit särskilt viktigt att
göra programmen attraktiva för målgruppen revisionsoch redovisningsbyråer.
Högre försäljning och bättre relation mellan intäkter
och kostnader gör att resultatet fortsätter att successivt
förbättras.
Finansnettot uppgår till -150 kkr (-11).
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Viktiga händelser under första HALVÅRET
• Fortnox flyttar den 24-25 januari driften 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 optionsprogram för Fortnox personal och för att välja in ny
styrelseledamot.
• Optionsprogrammet för Fortnox personal blir
fulltecknat.

Viktiga händelser efter periodens utgång
• Avtal har tecknats med Deloitte, ett av Sveriges största
revisions- och konsultföretag, om att använda Fortnox
internetbaserade program för kunders administration.
• Bolagets VD Jan Älmeby har i augusti månad
förbundit sig att lämna lån om totalt 5 mkr till bolaget.
Syftet med lånet är att säkerställa bolagets likviditet
och fortsatta drift.
• Styrelsen har den 25 augusti beslutat att föreslå en
extra bolagsstämma för att fatta beslut om att genomföra 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 kommer att offentliggöras genom pressrelease i oktober
2009.
• Styrelseledamoten Per-Arne Sendrén har avgått den
25 augusti.

Produktutvecklingen fortsätter och under hösten 2009
kommer vi att lansera lösningar för att hantera skannade fakturor, e-fakturering, ett anläggningsregister
samt ett löneprogram.
Vi räknar med en stark ökning av antalet kunder hos
de revisions- och redovisningsbyråer som vi har avtal
med.
I samband med bokslutskommunikén lämnade vi en
helårsprognos för 2009 på en omsättningen över 20
Mkr och ett rörelseresultat på ca 5 Mkr. Denna prognos
kommer ej att nås. Läs mer under VD-kommentaren.
Eftersom vi historiskt har största delen av omsättningen under fjärde kvartalet är det svårt att göra en säker
prognos på omsättningen. Då rörelsemarginalen är
mycket hög kommer även mindre variationer i omsättningen att ge stor påverkan på resultatet.

Övrig finansiell information
Kassaflödet under halvåret uppgick till -810 kkr
(-2 327).
Bolaget har inga långfristiga skulder, de kortfristiga
skulderna har under perioden ökat till 6 739 kkr
(4 513 per 2008-12-31).
Likvida medel uppgick vid halvårets utgång till
174 kkr.
Fortnox finansiella ställning är stark, bolaget har inga
långfristiga skulder och soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 71 % (78 % per 2008-12-31).

Kommande rapporttillfällen 2009

Utsikter

Delårsrapport för tredjekvartalet: 4 november 2009
Bokslutskommuniké för 2009: 2 februari 2010

Vi räknar med en fortsatt stark försäljningsutveckling.
Trenden med internetbaserade programvaror har bara
börjat och när medvetande om den ökade flexibilitet
samt kostnadsbesparingspotential detta ger upphov till
fortsatt tillväxt. Fortnox står väl positionerade att dra
nytta av denna förväntade tillväxt .

Växjö den 26 augusti 2009
På styrelsens uppdrag
Fortnox AB (publ)
Jan Älmeby
Verkställande direktör

Under hösten skall de polska versionerna av Bokföring,
Fakturering, Order och CRM lanseras i Polen. Programmen är nu i testfasen.

För ytterligare information
kontakta VD Jan Älmeby 0708-37 32 55

Grundstrukturen i Fortnox programvaror medger lokala
anpassningar till rimliga kostnader. Detta innebär goda
tillväxtmöjligheter genom etablering i flera länder och
på flera språk.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisorer

Delårsrapport Januari - juni 2009

Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

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
belopp i kronor

0901-0906

0801-0806

0904-0906

0804-0806

0801-0812

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

9 738 130
1 314 299
-11 210 610
-158 181

3 419 530
2 662 880
-10 266 954
-4 184 544

5 917 211
855 057
-5 397 071
1 375 197

1 845 089
1 358 765
-5 523 436
-2 319 582

8 220 166
4 530 490
-20 886 827
-8 136 171

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-149 797
-307 978

-11 459
-4 196 003

3 721
1 378 918

-3 629
-2 323 211

-508 622
-8 644 793

Skatt
Minoritetsintresse
Periodens resultat

22 410
-177 328
-462 896

1 002 485
-110 346
-3 303 864

-403 923
-127 390
847 605

563 360
-67 386
-1 827 237

1 334 646
-385 984
-7 696 131

-0,01
54 694 800
54 694 800

-0,07
45 444 800
39 764 200

0,02
54 694 800
54 694 800

-0,05
34 083 600
34 083 600

-0,14
54 694 800
44 389 200

Resultat per aktie, kr
Antalet aktier vid periodens utgång, st
Genomsnittligt antal aktier, st
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Koncernens balansräkning i sammandrag
belopp i kronor

2009-06-30

2008-06-30

2008-12-31

6 617 218
315 511
9 462 049
9 080 010
25 474 788

4 626 407
374 963
9 169 864
6 460 312
20 631 546

5 967 557
317 094
9 310 988
7 468 313
23 063 952

18 128 194
607 724
6 738 870
25 474 788

16 629 452
154 758
3 847 336
20 631 546

18 120 202
430 396
4 513 354
23 063 952

18 120 202
381 838
89 050
-462 896
18 128 194

11 966 207
8 007 867
-40 758
-3 303 864
16 629 452

11 966 207
13 802 267
47 859
-7 696 131
18 120 202

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

eget kapital och skulder
Eget kapital
Minoritetsintresse
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

förändring i eget kapital
Ingående eget kapital
Nyemission
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående eget kapital

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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Koncernens kassaflödesanalys
belopp i kronor

0901-0906

0801-0806

0801-0812

-307 978
-538 565
-137 653
-984 196

-4 196 003
-2 274 275
61 541
-6 408 737

-8 644 793
-2 959 665
-21 035
-11 625 493

-2 434 949
2 194 900
-1 224 245

-4 685 488
1 254 039
-9 840 186

-5 013 500
1 640 677
-14 998 316

0
-57 110
21 328
-35 782

-33 506
0
0
-33 506

-33 511
-18 308
0
-51 819

361 083
89 050
450 133

7 587 442
-40 758
7 546 684

13 297 026
47 859
13 344 885

-809 894

-2 327 008

-1 705 250

1 036 264
-52 403
173 967

2 737 390
1 126
411 508

2 737 390
4 124
1 036 264

den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för posten 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 korfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

finansieringsverksamheten
Nyemission
Valutakursförändring
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
0901-0906

0801-0806

0904-0906

0804-0806

0801-0812

9 521 262
-9 762 612
-241 350

3 161 588
-8 077 676
-4 916 088

5 835 125
-4 546 456
1 288 669

1 684 648
-4 422 251
-2 737 603

7 859 096
-18 038 565
-10 179 469

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-97 467
-338 817

5 631
-4 910 457

30 873
1 319 542

12 052
-2 725 551

-524 602
-10 704 071

Skatt
Periodens resultat

82 007
-256 810

1 373 654
-3 536 803

-351 079
968 463

761 880
-1 963 671

2 172 621
-8 531 450

belopp i kronor

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
belopp i kronor

2009-06-30

2008-06-30

2008-12-31

3 422 202
301 652
10 499 413
10 304 388
24 527 655

2 261 204
356 599
10 029 196
6 921 018
19 568 017

2 595 216
300 986
10 417 979
8 473 679
21 787 860

16 682 978
7 844 677
24 527 655

15 758 197
3 809 820
19 568 017

16 557 950
5 229 910
21 787 860

16 557 950
381 838
-256 810
16 682 978

11 287 133
8 007 867
-3 536 803
15 758 197

11 287 133
13 802 267
-8 531 450
16 557 950

tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

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

förändring i eget kapital
Ingående eget kapital
Nyemission
Periodens resultat
Utgående eget kapital

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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Moderbolagets kassaflödesanalys
belopp i kronor

0901-0906

0801-0806

0801-0812

-338 817
299 207
-118 166
-157 776

-4 910 457
234 513
20 062
-4 655 882

-10 704 071
1 088 748
50 288
-9 565 035

-2 596 900
2 693 888
-60 788

-5 254 247
1 527 753
-8 382 376

-6 220 485
2 905 969
-12 879 551

-1 069 749
-57 110
21 328
-1 105 531

-1 515 870
0
0
-1 515 870

-2 135 195
-18 308
0
-2 153 503

361 083
361 083

7 587 442
7 587 442

13 297 026
13 297 026

-805 236

-2 310 804

-1 736 028

866 950
61 714

2 602 978
292 174

2 602 978
866 950

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 immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

finansieringsversamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

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

