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Highlights 2019

+145%

+785 000

+13

51 Miljoner

Tillväxt utanför Norden

Nya kunder

Nya marknader

Antal besökare

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Footway Group AB, orgnr. 556818-4047
med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2019.
Om Footway Footway grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform för
försäljning av skor. Footways e-handelsplattform hanterar transaktioner och
information inom skohandel. Footway vill påskynda hur internets transparens gör
kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens
produktutveckling. Sortimentet omfattar ﬂer än 600 externa varumärken och över
30 000 skomodeller. Footways största marknader är Sverige, Norge, Danmark och
Finland. År 2016 påbörjades expansion till 7 länder utanför Norden (Frankrike,
Nederländerna, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike). Under
2019 fortsatte expansionen till ytterligare 13 länder och försäljning sker nu även
till Belgien, Estland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal,
Slovakien, Slovenien, Spanien och Tjeckien. Footways huvudkontor är baserat i
Kista, Stockholm och medelantalet anställda uppgick under året till 37 st.
Vision & kultur Footway är en nätbaserad plattform som möjliggör möten mellan
skoköpare och skotillverkare samt effektiv och lönsam användning av den
information som uppstår i det mötet. Vi synliggör trender och kollektiva insikter
för att göra tillverkning av kvalitetsprodukter ännu bättre, mer hållbar och relevant
för kunderna. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö blir avgörande
inte bara för framtidens produkter inom mode utan också för branschens
utveckling som helhet i termer av struktur, produktion, logistik, hållbarhet och
förmåga till omvandling. En oberoende konsumentdriven plattform som Footway,
driver aktivt på utvecklingen och bjuder in de leverantörer och partners som vill
dra nytta av den.
Vår kultur grundar sig i en vilja att ständigt lära sig nya saker och att dela med sig
av sitt lärande. För att accelerera kompetens och utvecklingshastighet arbetar vi
med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Verktyg
som gör att vi hela tiden kan förbättra vår tjänst tillsammans med kunder och
leverantörer världen över.
Framtida utveckling Verksamheten är under tillväxt. Takten på tillväxten kommer
balanseras för att säkerställa lönsamhet över tid. Som ett led i vår tillväxtresa har
Footway efter balansdagen lämnat ett offentligt bud på att förvärva samtliga
aktier i Sportamore AB (publ) (“Sportamore”). Vi bedömer att samgåendet kan
vara en möjlig lösning i vår pågående upphandling av logistik och samtidigt ge
oss utökad lagringskapacitet.
Flerårsjämförelse (msek)

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

991

760

505

344

260

Nettoomsättningstillväxt

30%

50%

47%

32%

65%

Bruttovinst

374

306

215

154

124

15

9

12

8

-7

692

586

369

288

294

EBIT
Balansomslutning
Medeltalet anställda
Soliditet

2015

37

34

34

35

37

35%

40%

61%

70%

69%

Resultat och nyckeltal Nettoomsättning för året uppgick till 990,9 (760,0) msek,
en ökning med 30,4%. Försäljningen utanför Norden uppgick till 214,2 (87,6)
msek, en ökning med 144,5%. Tillväxten utanför Norden motsvarade 54,8% av vår

totala omsättningstillväxt under året. Den ovanligt varma vintern har varit negativ
för försäljningen under Q4, med störst påverkan på de nordiska länderna.
Tillväxttakten har även påverkats negativt under året pga kapacitetsproblem hos
vår tredjepartsleverantör av lager och logistik med följd att av lagerförda
skomodeller inte kunnat erbjudas till försäljning. Utebliven försäljning uppskattas
till 35 msek för helåret. Vi har under året förbättrat vår marknadsföring mot nya
kunder vilket tillsammans med expansion till 13 nya marknader har bidragit till att
antalet nya kunder uppgick till 785 000, en ökning med 24% mot föregående år.

Nettoomsättning per kvartal

Bruttovinsten uppgick till 373,7 (305,6) msek för helåret. Kostnaden för
handelsvaror jämfört med nettoomsättningen har ökat med 4,2%, drivet av en
prissättning optimerad för snabbare tillväxt. Bruttovinsten påverkades även
negativt av en minskad försäljningsandel vinterskor under fjärde kvartalet till följd
av det för årstiden varma vädret. Övriga externa kostnader uppgick till 322,6
(263,0) msek, negativt påverkad av kapacitetsproblem i vårt lager, se nedan under
Rörelseresultat, samt engångskostnader om ca 2 msek relaterade till Footways
geograﬁska expansion. Jämförelsen mot föregående år påverkas av vår övergång
från koncernredovisning enligt not 3. Personalkostnader uppgick till 29,2 (26,4)
msek, motsvarande 3,0 (3,5)% av nettoomsättningen, positivt påverkad av vårt
arbete med automatisering och crowdsourcing. Rörelseresultat (EBIT) för helåret
uppgick till 14,8 (8,6) msek. Jämförelsen mot föregående år påverkas av
övergången från koncernredovisning enligt not 3. Kapacitetsproblem hos vår
tredjepartsleverantör av lager och logistik har haft både direkt och indirekt
påverkan på EBIT. Totalt uppgick de direkta kostnaderna för helåret till -10,7
msek. Den indirekta påverkan uppkommer genom att produkter som lagerförs
inte kan erbjudas till försäljning, vilket resulterar i både minskad försäljning och
EBIT. Vi uppskattar att den indirekta påverkan på EBIT uppgår till -9,5 msek för
helåret. Finansnettot för helåret uppgick till -8,8 (0,3) msek, skillnaden förklaras
främst av utdelning 4,3 msek från dotterbolag och fördelaktiga valutaeffekter
under jämförelseperioden 2018.
Finansiell ställning, kassaﬂöde och likviditet Footway hade på balansdagen en
soliditet på 34,8 (39,5)%. Tillgänglig likviditet (inkl checkräkningskredit) var på
balansdagen 106,1 (92,1) msek. Kassaﬂödet från den löpande verksamheten
uppgick till -96,0 (-91,4) msek, varav -139,6 (-170,5) msek är hänförligt till
uppbyggnaden av varulagret inför vintersäsongen. Vårt totala lager uppgick på
balansdagen till 592,9 (453,4) msek. Kassaﬂödet för perioden uppgick till -31,7
(33,6) msek. Investeringar under perioden uppgick till 1,9 (2,5) msek, varav 1,6
(2,0) msek i immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningar under perioden
uppgick till 7,1 (7,7) msek. Avskrivningarna relaterar primärt till immateriella
tillgångar uppkomna i samband med genomförda förvärv.
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Utvalda nyckeltal (msek)

2019

2018

Nettoomsättning

991

760

Sverige

431

398

Norden, exklusive Sverige

346

278

Övriga marknader

214

88

Nettoomsättningstillväxt

30%

50%

Antal besökare, (tusental)

51 268

41 034

Antal ordrar, (tusental)

1 709

1 368

Antal aktiva kunder R12, (tusental)

1 187

923

Antal nya kunder, (tusental)

785

634

Bruttovinst

374

306

EBIT
Soliditet

15

9

35%

40%

Närståendetransaktioner Utöver personalkostnader och teckningsoptioner enligt
not 4 och 13 har inga transaktioner under året skett med närstående.
Utdelning Tidigare beslutad preferensaktieutdelning har avstämningsdag
2020-04-09 med utbetalningsdag 2020-04-16. Styrelsen föreslår bolagsstämman
en utdelning till Footways preferensaktieägare med 8 kr per aktie, totalt 4,4 msek,
för utbetalning kvartalsvis i enlighet med vår bolagsordning. Ingen utdelning
föreslås till Footways stamaktieägare.
Väsentliga händelser Expansion Under sista kvartalet har vi lanserat försäljning
till 13 nya länder. De nya marknaderna väntas inte ha någon materiell påverkan på
Footways resultat eller ställning under en initial 12 månadsperiod där data
samlas in avseende lokala preferenser av produkter, priser, marknadsföring mm.
När avkastning uppnås utökas marknadsföringen automatiskt. Dotterbolag I
syfte att förenkla och effektivisera verksamheten sker all försäljning from den 1
januari 2019 via moderbolaget. Upphandling av logistiktjänster för att
säkerställa lagerkapacitet och för att anpassa logistiken till en fortsatt europeisk
expansion fortgår. Vi bedömer att lagerkapacitet kommer att vara fullt anpassad
inom 12 månader, för mer information se “Risker och osäkerhetsfaktorer”. Bristen
på kapacitet påverkar tillväxten och resultat negativt.
Händelser efter balansdagen Den 17 februari 2020 offentliggjordes vårt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore. Samgåendet med Sportamore
är en logisk affär som skapar en konkurrenskraftig och ﬁnansiellt stark aktör på
den nordiska marknaden för skor och ett aktivt liv. Bolagens verksamheter
kompletterar varandra väl vad avser kundkategorier, försäljningskanaler,
marknader, lagerhantering, tjänster och produkter. En extra bolagsstämma har
också hållits för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om riktade emissioner i
samband med budet. Vår utökade checkräkningskredit hos Danske Bank om 30
msek har förlängts till sista juni 2020 och krediten uppgår nu totalt till 275 msek,
därefter uppgår den fortsatt till 245 msek. Därutöver har ett kreditavtal tecknats
med Svea Ekonomi vilket ger tillgång till ytterligare 150 msek i ﬁnansiering. Syftet
med krediten är bland annat att stärka rörelsekapitalet. Krediten löper över 3 år.
Efter rapportperiodens utgång har Covid-19 klassats som en pandemi, se vidare
under avsnittet “Risker och osäkerhetsfaktorer” och not 33. I övrigt har inga
väsentliga händelser inträffat.
Risker och osäkerhetsfaktorer Footway arbetar aktivt med att hantera och
minimera risker, identiﬁerade risker bedöms löpande av styrelsen. Operativ risk
innefattar förändring i bland annat sortiment/efterfrågan, konkurrens och
marknadsutveckling. Vi har under 2019 identiﬁerat risken för operativt beroende
av tredjepartsleverantörer där störningar kan leda till lägre försäljning, minskad
kundnöjdhet och ökade kostnader. Att tid och kostnad för anpassning av vår
logistik enligt nuvarande tillväxttakt kan påverka vår tillväxttakt och lönsamhet
negativt har också identiﬁerats som en risk. Vi utsätts även för ﬁnansiella risker,
se även not 32, vilka kan delas upp i marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och
prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Valutarisk Våra valutaexponeringar avser
framför allt NOK, DKK, EUR och GBP. Valutarisk uppstår främst genom
affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder. Ränterisk Vår ränterisk är
begränsad i och med låg långfristig upplåning. Kreditrisk Vår kreditrisker är till
väsentlig del överlåten till tredje part. Likviditetsrisk Kassaﬂödesprognoser

upprättas löpande för att säkerställa att vi har tillräckligt med likvida medel.
Hantering av kapital Vårt mål avseende kapitalstrukturen är att trygga
verksamheten, generera avkastning till aktieägarna och samtidigt hålla kostnader
för kapitalet nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan Footway
t ex förändra utdelning till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar.
Säsongsvariationer Försäljningen av skor varierar med årstiderna. Det andra och
fjärde kvartalet är i regel starkast. Väderlek Ett varmare klimat påverkar vår
försäljningen negativt, med störst påverkan på de nordiska länderna. Expansion
till ﬂer marknader minskar risken. Covid-19 Efter rapportperiodens utgång har
Covid-19 klassats som en pandemi med, förutom hälsoeffekterna, en väsentlig
påverkan på konjunkturen. En försvagad konjunktur och effekterna av spridningen
av coronaviruset väntas under 2020 få en dämpande effekt på branschens
försäljning samt på produktionen av skor i Kina. Vi följer utvecklingen och
utvärderar löpande i vilken omfattning verksamheten kan komma att påverkas
både på kort och lång sikt.
Bolagsstyrningen och hållbarhet Footway utgår från svensk lagstiftning, Nasdaq
FNGM Rulebook och interna regler och riktlinjer. Vår B-aktie och preferensaktie är
listade på Nasdaq FNGM. Vi tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (”koden”)
från den 20 december 2018 och upprättar en separat bolagsstyrningsrapport
samt
en
separat
hållbarhetsrapport
som
båda
återﬁnns på
www.footway.se/investors.html.
Ägande Totalt antal stamaktier uppgick per balansdagen till 64 013 132,
fördelade på 12 700 626 A-aktier och 51 312 506 B-aktier. Antal preferensaktier
uppgick till 550 340. Antal stamaktier efter utspädning uppgick till 64 890 978,
genomsnittligt antal stamaktier uppgick till 63 750 721 och genomsnittligt antal
stamaktier efter utspädning uppgick till 64 864 307. Teckningsoptioner Under
året har 940 000 teckningsoptioner utnyttjats vilket ökat aktiekapital med 0,1
msek och överkursfonden med 9,3 msek. På balansdagen fanns 5 000 000
utestående teckningsoptioner.

Aktieägare
Daniel Mühlbach
Rutger Arnhult via bolag
eEquity AB
Northzone VII LP
Stiftelsen Industrifonden
Övriga
Summa

Andel av röster i procent
31 dec-19
31 dec-18

Andel av kapital i procent
31 dec-19
31 dec-18

28,67
20,41
14,05
12,57
4,32
19,98

24,59
14,10
15,97
12,69
15,01
17,64

11,08
20,82
18,60
13,77
11,96
23,77

12,03
15,65
23,83
13,97
16,51
18,01

100,00

100,00

100,00

100,00

Förslag till disposition av bolagets vinst/förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital , 234,7 msek, disponeras enligt följande:
Utdelning till preferensaktieägare (550 340 preferensaktier * 8 kr per aktie =
4 402 720 kr)
Balanseras i ny räkning

4,4
230,3

Summa

234,7

Föreslagen utdelningen avser Footways 550 340 preferensaktier med kvartalsvis
utdelning om 2 kr per preferensaktie. Avstämningsdagar ska vara 10 juli 2020, 10
oktober 2020, 10 januari 2021 och 10 april 2021. Utdelningen ska äga rum tre
bankdagar efter respektive avstämningsdag.
Styrelse och revisor Arvoden Årsstämman 2019 beslutade att 200 000 kr utgår
till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera utgår till övriga ledamöter
förutom VD. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 80 000 kr utgå
medan ledamot av revisionsutskottet erhåller 40 000 kr. Till ersättningsutskottets
ordförande ska ett arvode om 20 000 kr utgå och till ledamot av
ersättningsutskottet 10 000 kr. Vid årsstämman beslutades också att revisorn ska
arvoderas på löpande räkning. Revisorer Årsstämman 2019 utsåg MAZARS SET
Revisionsbyrå AB till bolagets revisorer med Samuel Bjälkemo som
huvudansvarig revisor. Uppdraget omfattar huvudsakligen löpande revision och
granskning av årsredovisningen och bokföringen, samt viss rådgivning.
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Styrelseledamöter

Företräder

Oberoende
större
bolag o
ägare
ledning

Aktieinnehav
Invald

Född

Eget

Närst.

Sanna Suvanto-Harsaae, ordf

Ja

Ja

2015

1966

300 000

Daniel Mühlbach, VD 1)

Nej

Nej

2010

1974

7 151 631

Helene Willberg

Närvaro
Styrelse- Revisionsmöten
utskott

Optioner
-

Ersättn.utskott

-

12/13

-

1/1

4 000 3 000 000

13/13

-

-

Ja

Ja

2018

1967

46 728

-

-

13/13

5/5

1/1

Henrik Grim 2)

Northzone VII L.P

Nej

Ja

2017

1990

-

-

-

4/6

-

-

Jakob Mörndal 3)

M2 Capital Management AB

Nej

Ja

2019

1983

-

-

-

7/7

-

-

eEquity AB

Nej

Ja

2012

1969

- 12 011 559

-

12/13

-

-

Stiftelsen Industrifonden

Nej

Ja

2012

1971

-

-

13/13

5/5

-

Patrik Hedelin

4)

Tore Tolke 5)

-

1)

Närstående ägare är maka och barn. 2) Henrik Grim avgick i samband med årsstämma 16 maj 2019. 3) Jakob Mörndal valdes in i samband med årsstämma 16 maj 2019. 4) Närstående ägare
är eEquity AB där Patrik Hedelin är delägare och VD. 5) Tore Tolke valdes in som suppleant 2012 och som ordinarie ledamot 2017.

Resultaträkning (msek)
Nettoomsättning
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivn. av anläggningstillgångar

2019

2018

9,10 990,9
9,10 −617,2
3,11,12 −322,6
13 −29,2
−7,1

Not

760,0
−454,4
−263,0
−26,4
−7,7

Rörelseresultat (EBIT)

3

14,8

8,6

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt

3,14
15
3,27
16

0,1
−8,9
-1,5

6,3
−6,0
3,8
−3,1

3

4,6

9,6

Periodens resultat

Resultat per stamaktie före utspädning (sek)
4,29
0,00
Resultat per stamaktie efter utspädning (sek)
4,29
0,00
Inga poster ﬁnns att redovisa avseende övrigt totalresultat varför rapport inte lämnas.

-

AktieNot kapital

Förändring i eget kapital (msek)

Överkurs- Balanserat
Summa
fond
resultat

Ingående eget kapital 2018
Periodens resultat
Optionspremier
Utdelning

6,4

342,2

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag
Uppskjuten skattefordran

17
18
19
20

Summa anläggningstillgångar
Varulager
Övriga fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Kassa och bank

21
22

Summa tillgångar
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat inklusive periodens resultat

5
30
30

Summa eget kapital
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder

23
24
25

2019

2018

29,7
0,7
0,7
16,5

34,6
1,0
0,7
18,0

47,6

54,3

592,9
26,8
3,8
21,2

453,4
20,6
6,4
51,1

692,4

585,7

6,5
345,7
-110,9

6,4
340,8
-115,6

241,2

231,6

190,1
211,8
37,7
11,5

129,0
181.7
32,3
11,3

692,4

585,7

223,4
9,6
3,0
−4,4

Utgående eget kapital 2018

6,4

Ingående eget kapital 2019
Periodens resultat
Nyemissioner
Utdelning

6,4

340,8

-115,6

231,6

340,8

-115,6
4,6

231,6
4,6
9,4
−4,4

4

0,1

9,3
-4,4

5

6,5

345,7

-110,9

241,2

3,0
-4,4

Utgående eget kapital 2019

Kassaﬂöde (msek)
Balansräkning (msek)

-125,2
9,6

2019

2018

Resultat efter ﬁnansiella poster
Poster som inte ingår i kassaﬂödet
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Not

6,1
26
7,1
−139,6
− 3,6
33,8

8,9
7,7
−170,5
−18,3
80,8

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

−96,0

−91,4

Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anl. tillgångar

−1,6
-0,3

−2,0
−0,5

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

−1,9

-2,5

Nyemission/Inbetald optionspremie
Förändring checkräkningskredit
Utdelning

9,4
61,2
−4,4

3,0
129,0
−4,4

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten
Periodens kassaﬂöde
Likvida medel1) vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
1)

66,2

127,5

−31,7
51,1
1,9

33,6
14,9
2,6

21,2

51,1

Likvida medel består av banktillgodohavanden.

Noter
Not 1 Allmänna redovisningsprinciper Denna årsredovisning är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för ﬁnansiell rapporterings rekommendation
RFR2, Redovisning för juridiska personer. Även Rådet för ﬁnansiell rapporterings uttalanden
gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen
för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så
långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet
mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg
som ska göras i förhållande till IFRS. From 1 januari 2019 sker all försäljning via Footway
Group AB vilket innebär att det inte bedrivs någon verksamhet i dotterbolagen. Med stöd av 7
kap. 3a§ årsredovisningslagen upprättas därför inte koncernredovisning. Bolaget har valt att
tillämpa undantaget i RFR2 att inte redovisa leasingavtal i balansräkningen. Följaktligen
redovisas inte leasingavgifter (t.ex. lokalhyror) i balansräkningen, enligt IFRS 16.
Nya, ändrade eller omarbetade standarder utgivna av IASB och uttalande från IFRIC som
trätt i kraft år 2019 Inga IFRS eller IFRIC-tolkningar som har trätt i kraft respektive ännu inte
har trätt i kraft förväntas få någon väsentlig påverkan på bolaget.
Förutsättningar vid upprättande av bolagets ﬁnansiella rapporter Bolagets funktionella
valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvaluta. Samtliga belopp, om inte annat
anges, är avrundade till närmaste hundratusental. Tillgångar och skulder är redovisade till
historiska anskaffningsvärden.

Utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt månadsvis justerad valutakurs. Vinster och
förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga
rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Vinster och förluster på fordringar och
skulder som ej är av rörelsekaraktär redovisas bland ﬁnansiella intäkter alternativ ﬁnansiella
kostnader.
Valuta
Balansdagen
Årssnitt

CHF

DKK

EUR

GBP

NOK

PLN

9,573
9,519

1,397
1,418

10,434
10,589

12,215
12,066

1,058
1,075

2,445
2,463

Klassiﬁcering Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består enbart av belopp som
förväntas återvinnas eller betalas senare än tolv månader räknat från balansdagen medan
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder enbart består av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
Försäljning av handelsvaror Intäkter från försäljning av handelsvaror redovisas när risker och
förmåner avseende varan har överförts till kunden, vilket är den tidpunkt då varan skickas i
väg. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och eventuella kursdifferenser vid
försäljning i utländsk valuta. Försäljningen av handelsvaror sker med full returrätt i 365 dagar.
Reservering för returer görs baserat på förväntad mängd returer, vilket i sin tur baseras på
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historiska data för returer. Skuld redovisas för den återbetalning som bolaget är skyldig
konsumenten samt en tillgång för bolagets rätt att återfå produkten som returneras.
Ingångna kundavtal där prestationsåtagandet ännu inte är uppfyllt Footway har inga
kundavtal med löptid som överstiger ett år varför förenklingsregeln tillämpas som innebär att
upplysning inte behöver lämnas om omfattningen av ingångna men ännu inte uppfyllda avtal.
Ersättning till anställda och styrelse Ersättning till anställda i form av löner, betald semester,
betald sjukfrånvaro med mera samt pensioner redovisas i takt med intjänandet.
Avgiftsbestämda pensioner Inom bolaget ﬁnns enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. I
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en extern offentlig eller privat
juridisk enhet som administrerar de framtida pensionsförpliktelserna. Bolagets resultat
belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. Bolaget har inga ytterligare
betalningsförpliktelser eller andra åtaganden när avgifterna väl är betalda.
Leasing Bolaget använder undantaget gällande tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal, vilket
innebär att all leasing redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

redovisas mot överkursfond i eget kapital.
Preferensaktier De utestående preferensaktierna redovisas i enlighet med den juridiska
innebörden såsom eget kapital. Ingen avtalsmässig förpliktelse att betala utdelningar eller att
återbetala insatt kapital föreligger mellan Footway och innehavarna av preferensaktier vid
tidpunkten för utgivandet av preferensaktierna. En utbetalning av utdelning och/eller
återbetalning av insatt kapital är ytterst beroende av ett beslut av bolagsstämman.
Avsättningar och eventualförpliktelser En avsättning redovisas i balansräkningen när
bolaget har en beﬁntlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse
och det är troligt att ett utﬂöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i
tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det
förväntade framtida kassaﬂödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är
förknippade med skulden. Avsättningar omprövas vid varje bokslutstillfälle.

Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt
totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas i
övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Eventualförpliktelser är möjliga förpliktelser som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller ﬂera osäkra framtida händelser, som
inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. Som eventualförpliktelser
redovisas också anspråk som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som
skuld eller avsättning eftersom det inte är troligt att ett utﬂöde av resurser kommer att krävas
för att reglera anspråket och/ eller att beloppets storlek inte kan beräknas med tillräcklig
säkerhet.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av
de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hänförs
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt
balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt redovisas inte för temporär
skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som är
tillgångsförvärv och som vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisat eller
skattemässigt resultat.

Finansiella instrument En ﬁnansiell tillgång eller ﬁnansiell skuld tas upp i balansräkningen
när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort
från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget på annat sätt
förlorar kontrollen över dem. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtal fullgörs eller på annat sätt bortfaller.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar (exkl goodwill) som förvärvats av
företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgången är redovisningsbar då anskaffningsvärdet ger upphov
till framtida ekonomiska fördelar, företaget har kontroll över tillgången samt att tillgången är
identiﬁerbar. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som en tillgång
i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida
ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller bolaget och att
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella
anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningsprinciper för immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar
enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar
skrivs av från och med det datum då de kan tas i bruk. Samtliga immateriella
anläggningstillgångar har bestämbar nyttjandeperiod. För domäner tillämpas 5-10 år och för
inventarier tillämpas 5 år.
Nedskrivningar Redovisade värden för bolagets tillgångar prövas vid varje balansdag för att
bedöma om det ﬁnns indikation på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation ﬁnns beräknas
tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. En nedskrivning
återförs endast om tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det
redovisade värde som tillgången skulle haft om nedskrivning inte skett.
Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris efter avdrag för
leverantörsrabatter/-bonusar hänförliga till artiklar i varulagret. Utöver inköpspriset inräknas i
anskaffningsvärdet även andra direkta kostnader för att bringa varorna till dess aktuella plats
och skick (hemtagningskostnader). Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.
Bolaget gör löpande bedömningar av varulagrets inkurans. Varulagret åsätts en
nedskrivningsprocent baserat på när produkterna levererades in i lager och återspeglar det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet för hela lagret. Bedömningen görs
baserat på analys av hur produkterna presterat och deras förväntade återstående tid i lager.
Eget kapital Footway har fyra incitamentsprogram riktade till styrelseledamöter, ledande
befattningshavare och medarbetare inom bolaget. Erhållen teckningsoptionspremie

En ﬁnansiell tillgång och en ﬁnansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att reglera
posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Finansiella tillgångar Bolaget klassiﬁcerar och värderar sina ﬁnansiella tillgångar utifrån
syftet med tillgångens kontrakterade kassaﬂöden samt karaktären på tillgången. De
ﬁnansiella tillgångarna klassiﬁceras i någon av följande kategorier: ﬁnansiella tillgångar som
värderas till upplupet anskaffningsvärde, ﬁnansiella tillgångar värderade till verkligt värde över
övrigt totalresultat samt ﬁnansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över
resultaträkningen. Footway har för närvarande endast ﬁnansiella tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Bolagets syfte med tillgångarna bedöms vara att erhålla avtalsenliga kassaﬂöden.
Kundfordringarna säljs direkt genom factoringavtal. Vid avyttringen av kundfordringarna
uppstår istället en fordran på factoringbolaget som bolaget erhåller kassaﬂödet från. Fordran
på factoringbolag uppfyller tillgångens syfte att erhålla kontraktsenliga kassaﬂöden och
redovisas därmed enligt metoden upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets
verkliga värde vid förvärvstidpunkten med tillägg för transaktionskostnader med beaktande
av förväntade kreditförluster under innehavstiden.
I det fall kreditrisken ökat väsentligt reserveras för de kreditförluster som förväntas inträffa
under tillgångens löptid. Bolaget erhåller betalning från factoringbolaget för avyttrade
fordringar i nära anslutning till avyttringen. Utifrån historiska data gällande
betalningsmönster och betalningsförmåga hos motparten bedöms de förväntade
kreditförlusterna vara begränsade. Finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka
klassiﬁceras som anläggningstillgångar.
Finansiella skulder Bolaget har endast ﬁnansiella skulder som klassiﬁceras och värderas till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisning sker
inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Leverantörsskulder och
övriga skulder med kort förväntad löptid värderas utan diskontering till nominellt belopp.
Skuld redovisas när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet att betala föreligger,
även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder redovisas när faktura mottagits.
Verkligt värde för ﬁnansiella tillgångar och skulder bedöms i allt väsentligt överensstämma
med bokförda värden för samtliga ﬁnansiella instrument.
Kassaﬂödesanalys Indirekt metod tillämpas vid upprättande av kassaﬂödesanalys. Det
redovisade kassaﬂödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Resultat per stamaktie Periodens resultat minskat med preferensaktieutdelning dividerat
med det genomsnittliga antalet stamaktier under perioden. Antal stamaktier efter utspädning
beräknas genom att summera antalet stamaktier och utestående optioner där
teckningskursen överstiger periodens genomsnittliga stängningskurs, viktat på
mellanskillnad mellan teckningskurs och genomsnittlig stängningskurs
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Andelar
i
koncernföretag
Andelar
i
koncernföretag
redovisas
enligt
anskaffningsvärdemetoden. Förvärvsrelaterade kostnader för dotterbolag ingår som en del i
anskaffningsvärdet för andelar i koncernföretag. Det redovisade värdet för andelar i
koncernföretag prövas avseende eventuellt nedskrivningsbehov då sådan indikation
föreligger.
Koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott Bolaget redovisar koncernbidrag enligt
alternativregeln vilket innebär att koncernbidrag som erhålls eller lämnas redovisas som
bokslutsdispositioner. Utdelning redovisas som ﬁnansiell intäkt hos mottagaren.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och
andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Erhållna aktieägartillskott redovisas
som en ökning av fritt eget kapital.
Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar Vid värdering av immateriella tillgångar har
bedömning gjorts utifrån diskonterade kassaﬂöden från respektive post. Avskrivningstiden
som tillämpas för den immateriella tillgången kopplat till förvärvet av Brandos är 10 år.
Bedömningen är att förvärvet med god marginal kommer generera positivt kassaﬂöde under
kvarvarande livslängd. Bolaget gör löpande bedömningar av varulagrets inkurans. Varulagret
åsätts en nedskrivningsprocent baserat på när produkterna levererades in i lager och
återspeglar det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet för hela lagret.
Bedömningen görs baserat på analys av hur produkterna presterat och deras förväntade
återstående tid i lager. Den uppskjutna skattefordran har redovisats som en ﬁnansiell
anläggningstillgång då bolaget gör bedömningen att underskottsavdrag kommer avräknas
mot planerade överskott i framtida beskattningsår.
Not 3 Jämförelse mellan åren Som angivet i not 1 redovisas inte längre Footway som
koncern. För att öka relevansen i jämförelse mellan åren kommenteras här avvikelserna
mellan koncernens och moderbolagets resultaträkning för 2018. Övriga externa kostnaderna
var lägre i koncernredovisningen med 6,4 msek relaterat till försäljningskostnader i
dotterbolagen som nu hanteras direkt av moderbolaget med motsvarande effekt på
koncernens EBIT. I koncernredovisningen inkluderades inte utdelning från dotterbolag med
4,3 msek i Finansiella intäkter och inte heller koncernbidrag med 3,8 msek. Vidare var
skattekostnader 0,2 msek högre i koncernen. Periodens resultat i moderbolaget var därmed
sammantaget 2,0 msek högre förklarat av ovan angivna transaktioner.
Not 4 Teckningsoptioner Inga teckningsoptioner har utfärdats under 2019. Samtliga

Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2019

2018

Revisionsarvode
Övriga tjänster

-0,6
-0,1

-0,4
-0,4

Summa

-0,7

-0,8

Not 12 Leasingavtal

2019

2018

Inom ett år
Mellan ett och fem år

1,5
1,0

2,2
2,5

Summa

2,5

4,6

Övriga tjänster utgörs av rådgivning i samband med Footways listning 2018.

Leasingavtal avseende hyreskontrakt för kontorslokaler har ingåtts på normala,
marknadsmässiga villkor. För räkenskapsåret 2019 uppgick kostnaden till 2,2 (3,0) msek.
Not 13 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

2019

2018

Anställda kvinnor (medeltal)
Anställda män (medeltal)

21
16

16
18

Summa

37

34

Styrelseledamöter kvinnor
Styrelseledamöter män

2
4

2
4

Summa

6

6

Löner och andra ersättningar till styrelse,VD
Rörlig ersättning till VD
Löner och andra ersättningar till övriga anställda
Sociala kostnader
- varav pensionskostnader för VD
- varav pensionskostnader för övriga anställda

-2,3
-18,2
-8,6
-0,3
-1,4

−1,4
-0,5
−16,4
−7,4
−0,3
−0,8

Summa

-29,1

-25,5

Samtlig personal är anställd i det svenska moderbolaget. Avtalet med VD innehåller ett
avgångsvederlag om 12 månadslöner. Bolagets pensionsplan för ersättning efter avslutad
anställning är avgiftsbestämd. I avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda avgifter
till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har bolaget inga ytterligare förpliktelser.
Erlagd premie redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

optionsprogram är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.
Serie
H
I
J
K

Utställd

Teckningskurs

Sista lösendag

Totalt antal

2017-05-09
2018-05-15
2018-05-15
2018-05-15

13
15
20
25

2021-04-15
2022-05-15
2022-05-15
2022-05-15

2 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000

Totalt

5 000 000

Styrelsearvoden
Sanna Suvanto-Harsaae, ordf
Daniel Mühlbach, VD
Helene Willberg
Jakob Mörndal
Patrik Hedelin
Tore Tolke

-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1

−0,2
-

Summa

-0,6

-0,2

Not 5 Eget kapital Aktiekapitalet består av 64 013 132 (63 073 132) stamaktier med
kvotvärde 0,1 kr per aktie samt 550 340 (550 340) preferensaktier med kvotvärde 0,1 kr per
aktie. Per 2019-12-31 fanns 5 000 000 (6 000 000) utestående teckningsoptioner med löptid
till 2021-04-15 och 2022-05-15. Aktiekapitalet kan maximalt öka med 0,5 (0,6) msek.
Not 6 Finansiella instrument Bolaget har för närvarande inga ﬁnansiella instrument som
värderas till verkligt värde utan samtliga ﬁnansiella tillgångar och skulder värderas till
upplupet anskaffningsvärde. Det bedöms inte ﬁnnas några väsentliga skillnader mellan
verkligt värde och bokfört värde.
Not 7 Segmentsredovisning Den interna rapportering är primärt utformad utifrån
kassagenererande enheter och bolaget har i dagsläget ingen segmentrapportering.
Anläggningstillgångarna är i sin helhet fördelade till Sverige.
Not 8 Intäkternas fördelning Bolagets intäkter från avtal med kunder avser försäljning av
handelsvaror. Uppdelning av intäkter sker på de geograﬁska marknaderna Sverige, Norden
(exklusive Sverige) och Övrig marknader.
Not 9 Nettoomsättning per rörelsegren och geograﬁsk marknad

2019

2018

Nettoomsättning per rörelsegren
Försäljning av handelsvaror

990,9

760,0

Nettoomsättning per geograﬁsk marknad
Sverige
Norden, exklusive Sverige
Övriga marknader

431,3
345,4
214,2

397,7
274,7
87,6

Summa

990,9

760,0

Not 10 Inköp och försäljning inom koncern

Årsstämman 2019 beslutade att 200 000 kr utgår till styrelsens ordförande och 150 000 kr
vardera utgår till övriga ledamöter förutom VD. Till revisionsutskottets ordförande ska ett
arvode om 80 000 kr utgå medan ledamot av revisionsutskottet erhåller 40 000 kr. Till
ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 20 000 kr utgå och till ledamot av
ersättningsutskottet 10 000 kr. Vid årsstämman beslutades också att revisorn ska arvoderas
på löpande räkning.
Not 14 Finansiella intäkter

2019

2018

Ränteintäkter
Netto valutadifferenser

0,1
-

0,2
1,8

Summa

0,1

2,0

Not 15 Finansiella kostnader

2019

2018

Räntekostnader
Netto valutadifferenser
Övriga tjänster

-8,2
-0,2
-0,5

-4,9
-1,1

Summa

-8,9

-6,0

Not 16 Skatt på årets resultat

2019

2018

Aktuell skatt
Förändring uppskjuten skatt

-1,5

−3,1

Skatt på periodens resultat

-1,5

-3,1

Resultat före skatt
Skatt på resultat givet skattesats 21,4 (22) %
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Effekt av ändrad skattesats

6,1
-1,3
-0,2
-

12,7
−2,8
0,9
-1,2

Summa avstämning av effektiv skatt

-1,5

-3,1

Ingen försäljning eller inköp avser koncernföretag
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Not 17 Immateriella anläggningstillgångar
Ack. anskaffningsvärde vid årets början
Årets nyanskaffningar

31 dec-19

31 dec-18

76,7
1,6

74,6
2,0

Ack. anskaffningsvärde vid årets slut

78,3

76,7

Ack. avsk. enligt plan vid årets början
Årets avskrivningar
Ack. avskrivningar enligt plan vid årets slut

-42,0
-6,6
-48,6

-34,8
-7,2
-42,0

Redovisat värde vid årets slut

29,7

34,6

Ack. anskaffningsvärde vid årets början
Årets nyanskaffningar
Avyttringar och nedläggning av verksamhet
Ack. anskaffningsvärde vid årets slut

31 dec-19

31 dec-18

3,5
0,3
-1,5

3,0
0,5
-

2,3

3,5

Ack. avsk. enligt plan vid årets början
Årets avskrivningar
Avyttringar och nedläggning av verksamhet

-2,5
-0,5
1,4

-2,1
-0,5
-

Ack. avskrivningar enligt plan vid årets slut

-1,6

-2,5

Redovisat värde vid årets slut
Materiella anläggningstillgångar utgörs av inventarier

0,7

1,0

Not 19 Andelar i koncernbolag

31 dec-19

31 dec-18

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början

0,7

0,7

Redovisat värde vid årets slut

0,7

0,7

Dotterbolag (tsek)
Footway AB, 556844-9051
Footway AS, 997 244 397
Footway ApS, 337 685 16
Footway Oy, 241 79 92-2

Säte
Stockholm
Oslo
Köpenhamn
Helsingfors

Antal Ägarandel Redovisat
andelar
i%
värde
500
100,0
50,0
101
100,0
550,0
100
100,0
45,0
1 000
100,0
23,0

Summa aktiekapital (tsek)
Not 20 Uppskjuten skattefordran
Aktiverade underskottsavdrag, tidigare år
Utnyttjande av underskottsavdrag, årets

668,0
31 dec-19

31 dec-18

18,0
-1,5

21,1
-3,1

Summa
16,5
18,0
Skattemässiga underskottsavdrag uppgår per den 31 december 2019 till 80,4 (87,4) msek.
Uppskjuten skattefordran utgörs endast av underskottsavdrag och löper utan
tidsbegränsning. Samtliga underskottsavdrag har aktiverats..
Not 21 Övriga fordringar
Övriga fordringar utgörs i sin helhet av kortfristiga avtalsfordringar. Inga väsentliga
kreditrisker föreligger.
Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

31 dec-19

31 dec-18

0,4
3,4

0,8
5,6

Summa

3,8

6,4

31 dec-19

31 dec-18

275,0
-190,1

170,0
-129,0

84,9

41,0

Beviljad kreditlimit, checkräkningskredit
Nyttjad del
Tillgängligt kreditbelopp
Not 24 Övriga skulder

31 dec-19

31 dec-18

Avtalsskulder - Förmodade returer
Beslutad utdelning till pref.aktieägare
Övriga poster

-12,0
-2,2
-23,5

-11,6
-2,2
-2,0

Summa

-37,7

-15,7

31 dec-19

31 dec-18

-2,4
-1,3
-3,3
-1,8
-2,7

-2,0
-1,6
-3,1
-2,3
-2,2

-11,5

-11,1

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Upplupna marknadsföringskostnader
Övriga poster
Summa

3,8

Summa

-

3,8

Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter - Företagsinteckningar
Eventualförpliktelser

Antal stamaktier före utspädning vid årets slut
- varav serie A, röstandel 1,0, kvotvärde 0,1kr
- varav serie B, röstandel 0,1, kvotvärde 0,1kr
Preferensaktier, röstandel 0,1, kvotvärde 0,1kr
Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning
- varav serie A, röstandel 1,0, kvotvärde 0,1kr
- varav serie B, röstandel 0,1, kvotvärde 0,1kr
Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning
- varav serie A, röstandel 1,0, kvotvärde 0,1kr
- varav serie B, röstandel 0,1, kvotvärde 0,1kr

31 dec-19

31 dec-18

275,0
-

170,0
-

2019

2018

64 013
12 701
51 313
550
63 751
12 681
51 070
64 864
12 902
51 962

63 073
12 614
50 459
550
63 073
12 614
50 459
-

Totalt antal aktier vid årets slut
64 563
Resultat per aktie efter utspädning samt genomsnittligt antal aktier efter utspädning
lämnades inte 2018 på grund av att B-aktien endast handlades under ett fåtal dagar.

-

Not 30 Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 234,7 msek, disponeras enligt följande:
Utdelning till preferensaktieägare (550 340 preferensaktier * 8 kr per aktie =
4 402 720 kr)
Balanseras i ny räkning

230,3

Summa

234,7

4,4

Not 31 Alternativa nyckeltal Bolaget presenterar vissa ﬁnansiella mått som inte deﬁnieras
enligt IFRS för att dessa mått ger värdefull kompletterande information. Dessa mått ska inte
ses som en ersättning för mått som deﬁnieras enligt IFRS.
Antal aktiva kunder R12 (tusental) Antal unika kunder (baserat på e-mailadress) som har
genomfört minst en beställning under senaste 12-månadersperioden. Antal besökare
(tusental) Samtliga besök på webbplatsen under perioden, oavsett om besökaren är ny eller
återkommande. Antal nya kunder (tusental) Antalet kunder där det inte ﬁnns information om
någon tidigare transaktion på någon av bolagets webbplatser. Antal ordrar (tusental) Avser
antalet levererade ordrar under perioden. Bruttovinst Nettoomsättning minus kostnad för
handelsvaror.
EBIT Rörelseresultat före ﬁnansiella poster och skatt. Kundnöjdhet
Volymviktat betyg via Google Customer Reviews. Nettoomsättningstillväxt Nettoomsättning
under rapportperiodens slutdatum i förhållande till motsvarande period ett år tidigare.
Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutning.

eftersträvar att minimera ogynnsamma effekter på ﬁnansiell ställning och resultat. Bolaget
exponeras i begränsad omfattning för förändringar i olika valutor, valutarisk. Om den svenska
kronan försvagas/förstärks med 10% jämfört med 31 december 2019, allt annat lika, skulle
det omräknade resultatet före skatt ökat/minskat med 0,8 msek. Förändringen beror på
valutaeffekten vid omräkning av kortfristiga fordringar och skulder. Beräknat utifrån
ﬁnansiella räntebärande tillgångar och skulder som löper med rörlig ränta per 31 december
2019 skulle en förändring av marknadsräntan med 1% påverka bolagets resultat med 1,9
msek, allt annat lika. Hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel
alternativt avtalade kreditmöjligheter för att möta sina utbetalningar. Bolagets likviditetsrisk
bedöms som balanserad.
Finansiella skulder per 31 december förfaller
till betalning, odiskonterade belopp:

Inom
3 mån

Mellan
3-12 mån

1-2 år

2-5 år

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Avtalsskulder
Övriga skulder och upplupna kostnader

-198,9
-11,9
-31,7

−190,1
-12,9
-0,1
-5,5

-

-

Summa

-242,5

-208,6

-

-

Hantering av kapitalrisk sker genom att justera kapitalstrukturen i bolaget. Åtgärder som
bolaget kan använda sig av innefattar utdelning till aktieägare, inlösen av aktier, utfärdande
av nya aktier eller försäljning av tillgångar.
Bolagets skuldsättningsgrad

2019

-190,1
21,2
-168,9
241,2
70,0%

31 dec-19

31 dec-18

Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet
Av- och nedskrivningar

-7,1

−7,7

Totalt räntebärande skulder
Avgår: räntebärande tillgångar
Nettoskuld
Totalt eget kapital

Summa

-7,1

-7,7

Nettoskuldsättningsgrad %

Not 26 Övriga upplysningar till kassaﬂödesanalysen

31 dec-18

-

Not 32 Finansiell riskhantering och kapitalrisk Bolagets övergripande riskhantering

Förutbetalda hyror
Övriga poster

Not 23 Skulder till kreditinstitut

31 dec-19

Mottagna koncernbidrag

Not 29 Data per aktie (tusental)

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av domäner.
Not 18 Materiella anläggningstillgångar

Not 27 Bokslutsdispositioner
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Not 33 Händelser efter rapportperioden Den 17 februari 2020 offentliggjordes vårt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore. Samgåendet med Sportamore är en logisk
affär som skapar en konkurrenskraftig och ﬁnansiellt stark aktör på den nordiska marknaden
för skor och ett aktivt liv. Bolagens verksamheter kompletterar varandra väl vad avser
kundkategorier, försäljningskanaler, marknader, lagerhantering, tjänster och produkter. En
extra bolagsstämma har också hållits för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om riktade
emissioner i samband med budet. Vår utökade checkräkningskredit hos Danske Bank om 30
msek har förlängts till sista juni 2020 och krediten uppgår nu totalt till 275 msek, därefter

uppgår den fortsatt till 245 msek. Därutöver har ett kreditavtal tecknats med Svea Ekonomi
vilket ger tillgång till ytterligare 150 msek i ﬁnansiering. Syftet med krediten är bland annat att
stärka rörelsekapitalet. Krediten löper över 3 år. Efter rapportperiodens utgång har Covid-19
klassats som en pandemi med, förutom hälsoeffekterna, en väsentlig påverkan på
konjunkturen. En försvagad konjunktur och effekterna av spridningen av coronaviruset väntas
under 2020 få en dämpande effekt på branschens försäljning samt på produktionen av skor i
Kina. Bolaget följer utvecklingen och utvärderar löpande i vilken omfattning verksamheten
kan komma att påverkas både på kort och lång sikt.

______________

Underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554), Rådet för ﬁnansiell rapporterings
rekommendation RFR2 och god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över
utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som rör bolaget.
Bolagets resultat och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2020 för fastställelse.
Stockholm 2020-03-30
Styrelsen i Footway Group AB

Sanna Suvanto-Harsaae
Styrelseordförande

Daniel Mühlbach
Styrelseledamot och
Verkställande direktör

Helene Willberg
Styrelseledamot

Jakob Mörndal
Styrelseledamot

Patrik Hedelin
Styrelseledamot

Tore Tolke
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2020
MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Samuel Bjälkemo
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Footway Group AB, org.nr 556819–4047
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Footway Group AB för
år 2019. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Footway Group AB:s ﬁnansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
ﬁnansiella resultat och kassaﬂöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi
tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Footway Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan ﬁnns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
● identiﬁerar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
● skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
● utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
● drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det ﬁnns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det ﬁnns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modiﬁera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

● utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi identiﬁerat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Footway Group AB för
år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Footway Group AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de
revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har
ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
● företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
● på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 30 mars 2020
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Samuel Bjälkemo
Auktoriserad revisor
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