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Highlights Q1 2020

Förvärv

+130 000

+450 msek

11 Miljoner

Sportamore

Nya kunder

Finansiering

Antal besökare

I februari offentliggjorde Footway ett offentligt uppköpserbjudande för
Sportamore. Förvärvet slutförs under andra kvartalet, varför denna delårsrapport
endast reﬂekterar Footways resultat.
Resultat och nyckeltal Nettoomsättning för första kvartalet (Q1) uppgick till
165,9 (187,0) msek, en minskning med 11,3%. Fokus för Q1 har varit lönsamhet
och kostnadskontroll i dessa turbulenta tider. Den varma vintern har varit negativ
för försäljningen, med störst påverkan på de nordiska länderna. Försäljningen
utanför Norden påverkades negativt av Covid-19 under andra delen av första
kvartalet. Efter kvartalets utgång har vi, som följd av Covid-19, sett ett förändrat
konsumtionsmönster som lett till ökad tillväxt. Tillväxttakten har fortsatt
påverkats negativt av kapacitetsproblem hos vår tredjepartsleverantör av lager
och logistik till följd av att 8,1% av lagerförda skomodeller inte kunnat erbjudas till
försäljning. Vi räknar med att uppnå förbättrat kapacitetsutnyttjande under
hösten. Tillväxten rullande 12 månader är fortsatt positiv och uppgick till 15,2%.
Antalet nya kunder i Q1 uppgick till 130 000. Antalet aktiva kunder rullande tolv
månader ökade med 14,8%.

Nettoomsättning per kvartal

Bruttovinsten för Q1 uppgick till 53,9 (65,9) msek. Minskning beror till viss del på
lägre försäljning av vinterskor på grund av det för årstiden varma vädret i stora
delar av Europa. Därutöver har en ökad kostnad för reserv för lagerinkurans
belastat kvartalets bruttovinst med -5,3 (0,1) msek med anledning av det varma
vädret. Övriga externa kostnader för Q1 uppgick till 53,4 (61,7) msek vilket delvis
förklaras av minskade rörliga kostnader med anledning av minskad försäljning
men även på att vi under Q1 fokuserat på lönsamhet och en återhållsamhet
avseende kostnader. Personalkostnader för Q1 uppgick till 6,2 (7,7) msek,
motsvarande 3,8 (4,1)% av nettoomsättningen, positivt påverkad av föregående
års arbete med förenklingar.
Rörelseresultat (EBIT) för Q1 uppgick till -7,5 (-5,2) msek. Kapacitetsproblem hos
vår tredjepartsleverantör av lager och logistik har fortsatt haft både direkt och
indirekt påverkan på EBIT. Totalt uppgick de direkta kostnaderna för Q1 till
-2,8 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
-1,4 msek för kvartalet. Samgåendet med Sportamore AB (publ) (“Sportamore”)
ger oss en möjlighet till förbättring av kapacitetsproblemen för både lager och
logistik under hösten. Finansnettot för Q1 uppgick till -2,7 (-2,3) msek. Periodens
resultat uppgick till -8,5 (-7,5). Aktiverade förlustavdrag har påverkat periodens
resultat med 1,6 (0,0) och uppgår för närvarande till 18,2 msek.

Utvalda nyckeltal (msek)

Q1 20

Q1 19

2019

166

187

991

Sverige

72

86

431

Norden, exklusive Sverige

59

64

346

Övriga marknader

35

37

214

Nettoomsättningstillväxt

-11,3%

78,4%

30,4%

Antal besökare, (tusental)

10 987

10 734

51 268

299

332

1 709

1 172

1 021

1 187

130

155

785

54

66

374

-8

-5

15

33,0%

34,6%

34,8%

Nettoomsättning

Antal ordrar, (tusental)
Antal aktiva kunder R12, (tusental)
Antal nya kunder, (tusental)
Bruttovinst
EBIT
Soliditet

Finansiell ställning, kassaﬂöde och likviditet På balansdagen uppgick
soliditeten till 33,0 (34,6)%. Tillgänglig likviditet (inkl checkräkningskredit) var på
balansdagen 38,4 (94,8) msek. Därutöver ﬁnns en outnyttjad kreditfacilitet via
Svea Ekonomi om ytterligare 100 msek att tillgå, se vidare under Väsentliga
händelser. Kassaﬂödet från den löpande verksamheten uppgick till -115,8 (-79,2)
msek, varav -64,1 (42,3) msek är hänförligt till minskade leverantörsskulder med
anledning av reducerade inköp. Vårt totala lager uppgick på balansdagen till 614,0
(592,9) msek. Kassaﬂödet för perioden uppgick till -0,9 (-13,1) msek.
Investeringar under perioden uppgick till 0,4 (0,4) msek, varav 0,4 (0,4) msek i
immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningar under perioden uppgick till
1,8 msek. Avskrivningarna relaterar primärt till immateriella tillgångar uppkomna i
samband med förvärv.
Väsentliga händelser Förvärv Den 17 februari lämnades ett offentligt bud på
Sportamore, noterad på Nasdaq Stockholm under benämningen SPOR.
Vederlaget i erbjudandet bestod av en kombination av kontanter och B-aktier i
Footway . Beslut om nyemission togs på extra bolagsstämma den 10 mars. Den
7 april förklarades budet ovillkorat och transaktionen genomfördes. Erbjudandet
ﬁnansierades genom en riktad kontant nyemission om 300 msek. Den totala
utspädningseffekten uppgår till 25% av aktiekapitalet och 11% av rösterna. Efter
genomfört förvärv har tvångsinlösenförfarande av resterande två procent inletts.
Kredit Den tillfälliga checkräkningskrediten om 30 msek hos Danske Bank har
förlängts till sista juni 2020 och den uppgår nu totalt till 275 msek, därefter
uppgår den fortsatt till 245 msek. Ett kreditavtal har också tecknats med Svea
Ekonomi vilket ger tillgång till totalt 150 msek i ﬁnansiering. Syftet med krediten
är bland annat att stärka rörelsekapitalet. Krediten löper över 3 år. Inga
närståendetransaktioner har skett under kvartalet. Händelser efter balansdagen
Se ovan avseende förvärvet av Sportamore. Helene Willberg kommer föreslås till
ny styrelseordförande då Sanna Suvanto-Harsaae har meddelat valberedningen
att hon inte ställer upp till omval. Inga övriga väsentliga händelser ﬁnns att
rapportera.
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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 64 789 705,
genomsnittligt antal stamaktier uppgick till 64 013 132 och genomsnittligt antal
stamaktier efter utspädning uppgick till 64 890 979. Teckningsoptioner Inga
förändringar har skett under kvartalet. På balansdagen fanns 5 000 000
utestående teckningsoptioner.
Risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget arbetar aktivt med att minimera risker.
Identiﬁerade risker bedöms löpande av styrelsen och presenteras i
årsredovisningen 2019. Under och efter rapportperioden har den globala
spridningen av Covid-19 pågått, som utöver hälsoeffekterna också kan antas få
en väsentlig påverkan på konjunkturen. I det korta perspektivet ﬁnns en risk för
sämre lagertäckning på grund av leverantörsstörningar, men givet det stora
antalet leverantörer bedömer vi den som hanterbar. I samband med förvärvet av
Sportamore har tillkommande risker identiﬁerats. Det ﬁnns en risk att
samordningen av verksamheterna tar längre tid än planerat vilket kan påverka
vårt resultat negativt. Vidare kan vissa av de effekter som vi önskat åstadkomma
helt eller delvis utebli, vilket kan få en negativ effekt på vår verksamhet, ﬁnansiella
ställning och resultat.
Resultaträkning i sammandrag (msek)

Q1 20

Q1 19

2019

166
-112
-53
-6
-2

187
-121
-62
-8
-2

991
-617
-323
-29
-7

Rörelseresultat (EBIT)

-8

-5

15

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Inkomstskatt

-3
2

1
-3
-

-9
-1

Nettoomsättning
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivn. av anläggningstillgångar

Periodens resultat
Resultat per stamaktie före utspädning (sek)
Resultat per stamaktie efter utspädning (sek)
Balansräkning i sammandrag (msek)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Not

-9

-8

5

-0,15
-0,15

-0,14
-0,13

0,00
0,00

Q1 20

2019

28
1
19

30
1
17

48

48

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

614
23
20

593
31
21

Summa tillgångar

705

692

6
346
-119

6
346
-111

Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat inklusive periodens resultat
Summa eget kapital

233

231

Långfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

50
257
148
10
8

190
212
38
12

Summa eget kapital och skulder

705

692

Förändring i eget kapital (msek)

Q1 20

Q1 19

Ingående eget kapital
Periodens resultat
Nyemissioner

241
-9
-

232
-8
7

Utgående eget kapital

233

231

Q1 20

Q1 19

-10
2
−21
7
-94

-8
2
−91
−2
20

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

2

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

−116

−79

Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anl. tillgångar

-1
-

-

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-1

-

Nyemission/Inbetald optionspremie
Förändring checkräkningskredit/lån
Utdelning

117
−1

7
61
−1

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

116

67

−1
21
-

-13
51
2

20

40

Periodens kassaﬂöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

3

Noter
Not 1. Redovisningsprinciperna följer årsredovisningslagen och RFR2. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i Bolagets senaste
årsredovisning. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 med beaktande av de
undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2. Delårsrapporten har inte
granskats av Bolagets revisor. Not 2. Justeringar för poster som ej ingår i
kassaﬂödet består främst av avskrivningar. Not 3. Likvida medel inklusive ej
utnyttjad checkräkningskredit uppgick på balansdagen till 38,4 msek. Därutöver
ﬁnns en outnyttjad kreditfacilitet via Svea Ekonomi om ytterligare 100 msek att
tillgå. Not 4. Alternativa nyckeltal presenterar ﬁnansiella mått som inte
deﬁnieras enligt Årsredovisningslagen och RFR2. Nyckeltalens deﬁnitioner
återﬁnns i årsredovisning 2019. Inga förändringar avseende nyckeltalens
deﬁnitioner har skett under perioden.

_______________
Stockholm den 29 maj 2020
Daniel Mühlbach, VD
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