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Highlights Q3 2020

Sportamore

+293 000

Plattform

27 Miljoner

Integration

Nya kunder

Utvecklingsarbete

Antal besökare

I februari offentliggjorde Footway ett offentligt uppköpserbjudande för
Sportamore AB (“Sportamore”) som genomfördes den 7 april 2020. Denna
delårsrapport är den andra konsoliderade rapporten med moderbolaget Footway
Group AB, det helägda dotterbolaget Sportamore AB inklusive utländska ﬁlialer
samt Sportamore Incentive AB. Eftersom koncernen är ny saknas jämförelsetal.

Koncernen - Resultat och nyckeltal
Nettoomsättning för Q3 uppgick till 484,9 (-) msek, där Footway stod för 236,0
msek och Sportamore för 248,9 msek. Tidigare bedömning om att integrationen
väntas ha viss dämpande effekt på koncernens organiska tillväxt fram till
halvårsskiftet 2021 kvarstår. Antalet nya kunder i Q3 uppgick till 293 000, vilket
förklaras av ett förändrat konsumtionsmönster.

VD-kommentar Ur ett strategiskt perspektiv har detta varit ett av de bästa
kvartalen i Footways historia. Vi har arbetat hårt för att färdigställa vår nya
e-handelsplattform, med planerad lansering i november. Plattformen är skalbar på
en helt ny nivå och innebär att vi enkelt kan rulla ut ﬂer varumärken på ﬂer
marknader. Redan direkt i samband med plattformslanseringen kommer
Sportamore att lanseras på 19 nya marknader. Även Solestory och Brandos
kommer lanseras på ﬂer marknader under november.

Bruttovinsten för Q3 uppgick till 174,9 (-) msek. Övriga externa kostnader för Q3
uppgick till 146,6 (-) msek. Integrationsarbetet av Sportamore har fortgått enligt
plan och medfört ökade kostnader avseende uppsagda avtal samt kostnader
relaterade till uppbyggnaden av den nya plattformen. I koncernens övriga externa
kostnader ingår även förvärvskostnader om 2 msek. Personalkostnader för
kvartalet uppgick till 57,7 (-) msek, inklusive kostnader relaterade till
omstruktureringsåtgärder. Av- och nedskrivningar under Q3 uppgick till
16,2 (-) msek och relaterar primärt till nyttjanderättstillgångarna enligt IFRS16.

Plattformen skapar inte bara förutsättningar för internationell expansion utan är
också förberedd för alla typer av produkter – det vill säga inte bara kläder, skor
och mode. Det framtida Footway kommer vara en plattform med specialiserade
onlinebutiker där produktutbudet drivs av kundernas behov baserat på data, AI
och automation. Kopplat till plattformens mångsidighet ser vi också fortsatta
konsolideringsmöjligheter på e-handelsmarknaden och kommer fortsätta
investera i tillväxt – närmast i tid ser vi fram mot att integrera Caliroots, som vi
förvärvade tidigare i veckan.
Som ett led i plattformsutvecklingen och förberedelserna för lansering har nya
samarbetsavtal ingåtts med PostNord, In-Grid AB och The Loop54 Group. Genom
avtalet med PostNord utökas koncernens lagrings- och hanteringskapacitet med
25%, vilket därmed kommer motverka tidigare kapacitetsbrist. Via In-Grid kommer
kunden få anpassade leveransalternativ baserat på olika datapunkter, och med
Loop54 personiﬁeras shoppingupplevelsen genom sök och navigering så att varje
kund möts av relevanta produkter.
Jag skulle kunna skriva en uppsats om alla projekt som genomförts senaste
månaderna för att skapa en användarupplevelse utöver det vanliga för både
kunder och leverantörer – men det bästa är istället att själv uppleva resultatet.
Jag är övertygad om att plattformen kommer accelerera värdeskapandet för alla
våra intressenter, och ser med tillförsikt fram emot lanseringen.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka vårt team för fantastiska insatser under
detta intensiva kvartal. Tillsammans tar vi nu nästa steg i Footways utveckling.

Rörelseresultat (EBIT) för Q3 uppgick till -45,6 (-) msek. Integrationsarbetet har
inneburit vissa omstruktureringsåtgärder som medfört ökade kostnader om
38,4 msek i Q3 (27,0 msek avser personalrelaterade kostnader, 6,0 msek
uppsagda avtal och 5,4 msek nedskrivning av nyttjanderättstillgångar), men som
framöver väntas ge synergier om ca 95 msek på årsbasis där hälften utgörs av
minskade personalkostnader. Utmaningarna inom lager och logistik har under
kvartalet haft fortsatt direkt och indirekt påverkan på EBIT. Ett utökat samarbete
med PostNord tillsammans med fortsatt integration av Sportamore skapar goda
förutsättningar för att successivt komma tillrätta med dessa utmaningar.
Finansnettot för Q3 uppgick till -7,0 (-) msek och utgörs av kostnader för
upplåning, ränta på leasingskuld samt valutaresultat. Periodens resultat uppgick
till -42,0 (-) msek. Uppskjuten skatteintäkt har påverkat periodens resultat med
10,4 msek.
Finansiell ställning, kassaﬂöde och likviditet Balansräkningen reﬂekterar
förvärvet av Sportamore och koncernen redovisar en goodwill om 252,8 msek.
Vårt lager uppgick på balansdagen till 888,1 (-) msek. På balansdagen uppgick
soliditeten till 38,6 (-)%. Tillgänglig likviditet (inkl checkräkningskredit) var på
balansdagen 190,9 (-) msek. Därutöver ﬁnns en outnyttjad kreditfacilitet om
ytterligare 50 msek att tillgå. Kassaﬂödet från den löpande verksamheten under
kvartalet uppgick till 29,7 (-) msek, varav 95,0 (-) msek är hänförligt till ökade
leverantörsskulder. Ökningen av leverantörsskulder motsvaras av 49,1 (-) msek i
uppbyggnad av varulager inför höst- och vintersäsongen. Kassaﬂödet för
kvartalet uppgick till -1,7 (-) msek. Investeringar under kvartalet uppgick till
12,4 (-) msek, vilket inkluderar förvärvet av Solestorys varumärke och domäner.

Daniel Mühlbach, koncernchef
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Q3
2020

Q1-Q3
2020

Nettoomsättning

485

1 254

Sverige

237

586

Norden, exklusive Sverige

198

502

Koncernens utvalda nyckeltal (msek)

Övriga marknader
Antal besökare, (tusental)
Antal ordrar, (tusental)

50

166

27 181

76 099

895

2 354

2 390

3 498

Antal nya kunder, (tusental)

293

838

Bruttovinst

175

456

EBIT

-46

-52

38,6%

38,6%

Antal aktiva kunder R12, (tusental)

Soliditet

Risker och osäkerhetsfaktorer Vi arbetar aktivt med att minimera risker.
Identiﬁerade risker bedöms löpande av styrelsen och presenteras i Footways
årsredovisning 2019. Under och efter rapportperioden har den globala
spridningen av Covid-19 fortsatt, 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
resultatet negativt. Vidare kan vissa av de effekter som vi önskat åstadkomma
helt eller delvis utebli, vilket kan få en negativ effekt på verksamheten, ﬁnansiella
ställning och resultat. Den planerade lanseringen av den nya plattformen medför
risker för att den organiska traﬁken sjunker mer än beräknat och leder till
försämrat resultat. Därutöver har risken för att historisk data inte kommer att
kunna användas på ett ändamålsenligt sätt identiﬁerats. Försäljningen av skor
och sportartiklar varierar med årstiderna. Det andra och fjärde kvartalet är i regel
starkast för både Footway och Sportamore. Tidiga och tydliga säsongsväxlingar
tenderar att gynna försäljningen. En mild höst och vinter påverkar normalt
försäljningen negativt och en varm och tidig vår bidrar normalt till högre
försäljningssiffror.
Väsentliga händelser Under kvartalet har ytterligare 50 msek av kreditlöftet från
Svea Ekonomi utnyttjats och lånet uppgår nu till totalt 100 msek. I slutet av

september återbetalades ett lån om 20 msek till Swedbank. Emission Footway
genomförde i Q2 en riktad kontant nyemission om ca 300 msek, samt en
apportemission om ca 123 msek. Händelser efter balansdagen Ett avtal om
inkråmsförvärv av Californian Roots (“Caliroots”) har ingåtts som ett led i
Footways ambition att skapa en ledande plattform för e-handel. Caliroots har,
sedan starten 2003, framgångsrikt byggt ett starkt varumärke inom streetwear
och sneakers som passar väl in på Footways nya plattform. Förvärvet ﬁnansieras
genom egen kassa. Dessutom har vi tagit beslut om utbyggnad av lagret i
Eskilstuna. Utbyggnaden omfattar ytterligare ca 25 000 kvm vilket vid
färdigställandet resulterar i en lageryta i Eskilstuna om ca 48 000 kvm.
Ägande Totalt antal stamaktier uppgick per balansdagen till 85 875 226,
fördelade på 12 700 626 A-aktier och 73 174 600 B-aktier (ISIN-kod:
SE0011563295). Antal preferensaktier (ISIN-kod: SE0007186176) uppgick till
550 340. Antal stamaktier utspädning uppgick till 86 503 913, genomsnittligt
antal stamaktier uppgick till 76 806 170 och genomsnittligt antal stamaktier efter
utspädning uppgick till 77 272 361. Bemyndigande från årsstämman 2020 i
Footway att styrelsen intill nästa årsstämma, vid ett eller ﬂera tillfällen, kan
besluta om emission av aktier om högst 20 procent av antalet aktier vid
tidpunkten för årsstämman, har inte utnyttjats under perioden. Genom att
emittera teckningsoptioner till anställda kan medarbetares ersättning knytas till
koncernens framtida resultat- och värdeutveckling. På balansdagen fanns
6 000 000 utestående teckningsoptioner. Villkor framgår av footway.se/investors.

Aktieägare

Andel av röster i procent
30 sept-20
31 dec-19

Daniel Mühlbach
Rutger Arnhult via bolag
eEquity AB
Northzone VII LP
Stiftelsen Industrifonden
AltoCumulus
Louise Liljedahl
Övriga
Summa

25,40
22,63
12,52
11,20
4,80
2,79
2,58
18,08

28,67
20,41
14,05
12,57
4,32
1,63
2,90
15,45

8,14
25,87
13,90
10,28
11,14
6,48
0,83
23,36

11,08
20,82
18,60
13,77
11,96
3,78
1,11
18,88

100,00

100,00

100,00

100,00

Inga närståendetransaktioner har skett under kvartalet.

_______________
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Andel av kapital i procent
30 sept-20
31 dec-19

Moderbolaget - Resultat och nyckeltal Nettoomsättning för tredje kvartalet
(Q3) uppgick till 236,0 (228,6) msek, en tillväxt med 3,3%. Fokus för Q3 har varit
lönsamhet och integration. Kläd- och skohandeln har haft drastiska
försäljningstapp under året vilket haft en dämpande effekt på försäljningen.
Samtidigt har vi som följd av Covid-19 sett ett förändrat konsumtionsmönster och
Footways försäljning har påverkats positivt. Övriga marknader växte med 28,4%,
där Storbritannien, Irland och Island bidrog mest. Antalet nya kunder i Q3 uppgick
till 188 000, vilket är en ökning med 25,3% mot föregående år.

Rörelseresultat (EBIT) för Q3 uppgick till -3,8 (9,7) msek. Avskrivningar under Q3
uppgick till 1,8 (1,8) msek. Avskrivningarna relaterar primärt till immateriella
tillgångar. Utmaningarna inom lager och logistik har under kvartalet haft fortsatt
direkt och indirekt påverkan på EBIT. Totalt uppgick de direkta kostnaderna för Q3
till 3,6 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
ca -7 msek för kvartalet. Av lagerförda skomodeller har ca 5% inte kunnat
erbjudas till försäljning, vilket påverkat tillväxttakten negativt. Det utökade
samarbete med PostNord tillsammans med fortsatt integration av Sportamore
skapar goda förutsättningar för att successivt komma tillrätta med dessa
utmaningar. Finansnettot för Q3 uppgick till -6,1 (-2,5) msek och påverkades av
ökade kostnader för upplåning samt valutaresultat. Periodens resultat uppgick
till -7,9 (5,7) msek för Q3. Uppskjuten skatteintäkt har påverkat periodens resultat
med 2,0 (-1,5) msek.

Q3
2020

Q3
2019

Q1-Q3
2020

Q1-Q3
2019

2019

Nettoomsättning

236

229

696

683

991

Sverige

103

105

292

311

431

Norden, exklusive Sverige

84

85

240

241

346

Övriga marknader

49

38

164

131

214

Nettoomsättningstillväxt

3,3%

22,6%

2,0%

37,7%

30,4%

Antal besökare, (tusental)

9 581

11 438

39 307

36 230

51 268

431

369

1 306

1 234

1 709

1 278

1 134

1 278

1 134

1 187

188

150

596

551

785

89

86

260

253

374

-4

10

-11

3

15

56,9%

33,7%

56,9%

33,7%

34,8%

Moderbolagets utvalda nyckeltal (msek)

Nettoomsättning per kvartal

Bruttovinsten för Q3 uppgick till 88,9 (86,2) msek. Ökningen beror till viss del på
högre marginaler jämfört med föregående år drivet av en högre andel försäljning
till bland annat Schweiz. Övriga externa kostnader för Q3 uppgick till
81,5 (68,6) msek vilket förklaras av ökade rörliga kostnader drivet av försäljning
till marknader utanför Norden. Personalkostnader för Q3 uppgick till
9,4 (6,1) msek, motsvarande 4,0 (2,7)% av nettoomsättningen, förklarat av
integrationen med Sportamore.

Icke nordiska marknader utgör 23% av omsättningen Q3

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 56,9 (33,7)%. Tillgänglig likviditet (inkl checkräkningskredit) var på
balansdagen 123,5 (78,6) msek. Därutöver ﬁnns en outnyttjad kreditfacilitet om
ytterligare 50 msek att tillgå, se vidare under Väsentliga händelser. Kassaﬂödet
från den löpande verksamheten under perioden uppgick till -61,9 (-125,4) msek,
varav -58,0 (31,4) msek är hänförligt till minskade leverantörsskulder.
Leverantörsskulder och varulager har minskat med anledning av reducerade
inköp. Lagret uppgick på balansdagen till 567,1 (591,0) msek. Kassaﬂödet för
perioden var positivt och uppgick till 9,0 (-25,7) msek. Investeringar under
perioden uppgick till 313,6 (1,5) msek. Ökning av posten aktier i dotterbolag under
ﬁnansiella anläggningstillgångar uppgår till 435 msek, varav 123 msek
ﬁnansierats genom apportemission, och är i sin helhet hänförligt till förvärvet av
Sportamore
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Q3
2020
485
-310
-147
-58
-16

Q1-Q3
2020
1 254
-798
-378
-101
-29

Rörelseresultat (EBIT)

-46

-52

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Inkomstskatt

0
-7
11

0
-15
12

Periodens resultat

-42

-55

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag (msek)

Not

Nettoomsättning
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivn. av anläggningstillgångar

Poster som kan komma att återföras över resultatet
Omräkningsdiff av utländska verksamheter
Periodens totalresultat
Resultat per stamaktie före utspädning (sek)
Resultat per stamaktie efter utspädning (sek)

0

0

-42

-55

-0,66
-0,66

-0,77
-0,76

Totalresultatet i sin helhet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Observera att förvärvet
av Sportamore skedde i början av april. Nio månader avser därför en kombination av nio
månader för Footway och Q2 och Q3 för Sportamore.
Koncernens ﬁnansiella ställning i sammandrag (msek)

Not

30 sept
2020

Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

253
39
168
10
67

Summa anläggningstillgångar

537

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

888
78
57

Summa tillgångar

1 561

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat res. inkl periodens resultat

9
758
-165

Summa eget kapital

602

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

243
206
361
105
44

Summa eget kapital och skulder

1 561

Moderbolagets resultaträkning i
sammandrag (msek)

Not

Nettoomsättning
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Q3
2020
236
-147
-82
-9

Q3
2019
229
-142
-69
-6

Q1-Q3
2020
696
-437
-242
-22

Q1-Q3
2019
683
-429
-224
-22

Avskrivn. av anläggningstillgångar

-2

-2

-6

-5

-7

Rörelseresultat (EBIT)

-4

10

-11

3

15

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Inkomstskatt

0
-6
2

0
-3
-2

0
-14
4

1
-7
1

0
-9
-1

Periodens resultat/Totalresultat

-8

6

-21

-3

5

-0,12
-0,12

0,07
0,07

-0,32
-0,32

-0,03
-0,03

0,00
0,00

30 sept
2020

31 dec
2019

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

28
0
436
20

30
1
1
16

Summa anläggningstillgångar

484

48

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

567
36
30

593
31
21

1 117

692

9
759
-133

6
346
-111

Summa eget kapital

635

241

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

100
181
154
37
10

190
212
38
12

1 117

692

Q1-Q3
2020
241
419
-4
-21

Q1-Q3
2019
232
9
-4
-3

635

234

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

30 sept
2020
-25
5
6
26
-6
-63

31 dec
2019
-4
5
-138
2
8

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

Resultat per stamaktie före utspädning (sek)
Resultat per stamaktie efter utspädning (sek)

Moderbolaget balansräkning i sammandrag (msek)

Not

Summa tillgångar
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat res. inkl periodens resultat

Summa eget kapital och skulder

Moderbolagets förändring i eget kapital (msek)
Ingående eget kapital
Nyemissioner
Utdelning preferensaktier
Periodens resultat
Utgående eget kapital

Förändring i eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare (msek)

Aktiekapital

Öv. tillskj. Valutakurs
kapital
-reserv

Balans.
resultat

Summa

Moderbolagets kassaﬂöde i sammandrag (msek)

Ingående eget kapital 2020-01-01
Nyemissioner
Utdelning preferensaktier
Periodens resultat
Övrigt totalresultat

6
3
-

346
417
-4
-

0

-111
0
-55
-

241
420
-4
-55
0

Utgående eget kapital 2020-09-30

9

759

0

-166

602

Not

Q3
2020

Q1-Q3
2020

-53
59
-49
-8
81

-68
66
13
-5
-13

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

30

-6

Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anl. tillgångar
Förvärv av nettotillgångar i dotterbolag

-3
-10

-5
-299

Periodens kassaﬂöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-13

-304

Likvida medel vid periodens slut

Nyemission/Inbetald optionspremie
Förändring checkräkningskredit/lån
Amortering leasingskuld
Utdelning

-12
-6
−1

299
71
-20
-3

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

-19

347

Periodens kassaﬂöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel

-2
59
-0

36
21
-0

57

57

Koncernens 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

Likvida medel vid periodens slut

5

4

6

2019
991
-617
-323
-29

Not

−62

-125

Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anl. tillgångar
Förvärv av dotterbolag

-4
-310

-1
-0
-

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-314

-2

Nyemission/Inbetald optionspremie
Förändring checkräkningskredit/lån
Utdelning

297
91
−3

9
95
-3

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

385

101

9
21
-0

-26
51
2

30

28
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Noter
Not 1. Redovisningsprinciper Koncernen består av moderbolaget Footway Group
AB, org.nr. 556818-4047 samt dotterbolaget Sportamore AB, org.nr. 556788-8614
inklusive utländska ﬁlialer samt dess helägda dotterbolag Sportamore Incentive
AB, org.nr 559071-7996.
Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernen
tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits
av EU, årsredovisningslagen och RFR1 Kompletterande redovisningsregler för
koncerner. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR2 Redovisning
för juridiska personer med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS
som anges i RFR 2. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och
beräkningsgrunder som i moderbolagets senaste årsredovisning. Koncernens
redovisningsprinciper framgår nedan till den del de skiljer sig från moderbolagets.
I koncernredovisningen sker konsolidering av Sportamore från förvärvsdagen den
7 april 2020. Dotterbolag är bolag med verksamhet över vilka koncernen har
bestämmande inﬂytande. Koncernen kontrollerar ett bolag när den exponeras för
eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i bolaget och har möjlighet att
påverka avkastningen genom sitt inﬂytande. Dotterbolag inkluderas i Footways
koncernredovisning från och med den dag då det bestämmande inﬂytandet
överförs till koncernen. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens
rörelseförvärv. Metoden innebär att ett rörelseförvärv betraktas som en
transaktion där koncernen indirekt förvärvar rörelsens tillgångar och övertar dess
skulder. Anskaffningsvärdet utgörs av summan av det verkliga värdet vid
förvärvstidpunkten av vad som erläggs kontant, via övertagande av skulder eller
egna emitterade aktier. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de
uppstår. För närvarande ﬁnns inga koncerninterna transaktioner. I händelse av
koncerntransaktioner elimineras dessa i sin helhet. Koncernens funktionella
valuta, tillika rapporteringsvaluta, är svenska kronor.
För de utländska ﬁlialerna, som har annan funktionell valuta, sker omräkning av
resultaträkningar och balansräkningar till svenska kronor. Det innebär att
tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningar till
periodens genomsnittskurs. Valutakursdifferenser redovisas direkt mot övrigt
totalresultat och redovisas i valutakursreserv i eget kapital.
Goodwill består av skillnaden mellan förvärvskostnad och verkligt värde på
koncernens andel av en förvärvad rörelses identiﬁerbara nettotillgångar på
förvärvsdagen. Goodwill skrivs inte av i koncernen, utan prövas för nedskrivning
årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig
värdeminskning. Goodwill redovisas till anskaffningsvärdet minskat med
ackumulerade nedskrivningar.
Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar (exkl goodwill) samt
materiella anläggningstillgångar som tillkommer från de som angavs i Footways
årsredovisningen 2019 avser nyttjanderättstillgångar i form av leasingavtal med
avskrivningsprincip som bestäms beräknad på nyttjandeperiod med hänsyn till
nyttjandeperioden för jämförbara ägda tillgångar eller, om den är kortare, till
leasingperioden. De väsentliga nyttjanderättstillgångarna avser lagerautomation,
fastigheter och maskiner.
Nya och ändrade standarder som antagits från och med 2020 bedöms inte få
någon betydande påverkan på koncernens ﬁnansiella ställning.
Not 2 Segmentsredovisning Koncernens interna rapportering är utformad utifrån
kassagenererande enheter och har i dagsläget två segment, Footway och
Sportamore. Koncernens försäljning sker huvudsakligen i Sverige, Norge,
Danmark och Finland. Segmenten har fastställts baserat på den information som
den högste verkställande beslutsfattaren, dvs moderbolagets VD, använder som
underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Försäljning och EBIT följs
upp för det båda segmenten. Finansiella intäkter och kostnader eller inkomstskatt
följs inte upp per segment. Koncernen använder samma värderingsprinciper i sin
segmentsrapportering som i sina ﬁnansiella rapporter. Koncernens
anläggningstillgångar är främst fördelade till Sverige. Till följd av Sportamores
stora investeringar i hyres- och automationsanläggning är avskrivningarna
väsentligt lägre i Footway än i Sportamore.

Segmentsredovisning (msek)
Totala intäkter, externa kunder
Försäljningstillväxt
EBIT
Investeringar
Av- och nedskrivningar

Footway

696
2%
-11
4
-6

Sportamore*

557
14%
-41
1
-23

Totalt

1 254
-52
5
-29

*Observera att förvärvet av Sportamore skedde i början av april. Footway avser därför nio månader och
Sportamore avser endast Q2 och Q3.

Not 3. Intäkternas fördelning Koncernens intäkter från avtal med kunder avser
försäljning av handelsvaror. Uppdelning av intäkter sker på de geograﬁska
marknaderna Sverige, Norden (exklusive Sverige) och Övriga marknader.
Intäktsredovisning sker när prestationsåtagandet uppfyllts vilket är när
produkterna levereras till oberoende fraktleverantör.
Not 4. Leasingavtal redovisas som nyttjanderättstillgång (under rubriken
materiella anläggningstillgångar) samt leasingskuld i balansräkningen.
Anskaffningsvärdet utgörs av de diskonterade återstående leasingavgifterna för
icke uppsägningsbara leasingperioder. Möjliga förlängningsperioder inkluderas
om koncernen är rimligt säker på att dessa kommer att nyttjas. Vid diskontering
används en marginell låneränta som för närvarande uppgår till 2%. Förändras ett
leasingavtal under leasingperioden sker omvärdering av leasingskuld och
nyttjanderättstillgång. Leasingavgifter fördelas mellan amortering på
leasingskulden och betalning av ränta. Koncernens mest väsentliga leasingavtal
avser hyresavtal för lagerlokalen i Kjula samt tillhörande automationsanläggning.
Leasingskulden per förvärvsdagen uppgick till 188,6 msek och
nyttjanderättstillgångens värde uppgick till 182,8 msek. Ungefär 25 procent av
lagerlokalen hyrs ut i andra hand. Då uthyrningen avser endast en del av den
totala leasingperioden har andrahandsuthyrningen hanterats enligt reglerna för
operationell leasing varvid leasingintäkten redovisas i resultaträkningen linjärt
över leasingperioden. Koncernen tillämpar lättnadsreglerna avseende leasingavtal
där den underliggande tillgången har ett lågt värde samt för leasingavtal med kort
löptid. Dessa leasingavtal redovisas som kostnad den period som nyttjandet sker.
Förändring leasingskuld
Bokfört värde leasingskulder 2020-04-01
Amortering, kassaﬂödespåverkande
Bokfört värde leasingskulder 2020-09-30

2020
188,6
-20,5
168,1

Not 5. Justeringar för poster som ej ingår i kassaﬂödet består främst av
avskrivningar.
Not 6. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit uppgick på
balansdagen i koncernen till 190,9 msek. Motsvarande belopp i moderbolaget
uppgår till 123,6 msek. Därutöver ﬁnns en outnyttjad kreditfacilitet via Svea
Ekonomi om ytterligare 50 msek att tillgå.
Not 7. Ställda säkerheter i koncernen består av spärrade bankmedel om
9,6 msek avseende hyresdeposition. Pantförskrivna företagsinteckningar ﬁnns
om totalt 498,5 msek varav Danske Bank innehar 275 msek, Svea Ekonomi 150,0
msek och Swedbank 60,0 msek.
Not 8. Rörelseförvärv av Sportamore, ett bolag inom e-handel för sport och
aktivitet, genomfördes den 7 april 2020. Förvärvet avser 100% av aktierna i
Sportamore. År 2019 genererade Sportamore intäkter på 1 038 msek, EBITDA
uppgick till 14 msek och rörelseresultatet uppgick till -15 msek. Ambitionen med
förvärvet är att skapa en konkurrenskraftig och ﬁnansiellt stark aktör på den
nordiska marknaden för skor och ett aktivt liv. Bolagens verksamheter
kompletterar varandra väl och en större kundbas, bredare sortiment och starkare
operationella förmåga skapas vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt,
ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande och högre
lönsamhet. Från och med förvärvstidpunkten har Sportamore bidragit med 557
msek av nettoomsättningen 2020. Om förvärvet hade skett i början av året skulle
bidraget till nettoomsättningen ha varit 794 msek. Bidraget till koncernens
rörelseresultat (EBIT) har varit -41 msek. Om förvärvet hade skett i början av året
skulle bidraget till rörelseresultatet (EBIT) ha varit -90 msek.
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Förvärvade nettotillgångar (msek), Prel.
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Verkligt
värde

14
187
10
38
313
53
-189
-246

Förvärvade tillgångar

180
253

Goodwill
Kassaﬂödeseffekt (msek)
Total köpeskilling
Avgår apportemission
Avgår likvida medel i förvärvat bolag

433
-123
-11

Total likvidpåverkan

-299

Övervärden är preliminärt allokerade till goodwill och består i huvudsak av
framtida synergier och marknadsposition samt andra ej avskiljbara immateriella
tillgångar. Utbetalning har under kvartalet skett med 9,5 msek genom
tvångsinlösenförfarande av kvarvarande 2% av aktierna i Sportamore
Analyserna av de förvärvade nettotillgångarna är preliminära och kan komma att
förändras.
Not 9. 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.

Revisorns granskningsrapport
Footway Group AB (publ) org.nr 556818-4047
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Footway Group AB
(publ.) per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per detta
datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning. Vi har utfört vår
översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av ﬁnansiell delårsinformation
utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för ﬁnansiella frågor
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt
för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identiﬁerade om en revision utförts.
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt
väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med
årsredovisningslagen.

_______________

Delårsrapportens fastställande Delårsrapporten fastställs av styrelsen i
Footway Group AB den 30 oktober 2020. Styrelsens sammansättning vid
tidpunkten: Helene Willberg (ordf), Daniel Mühlbach (vd och ledamot) samt
ordinarie ledamöter: Tore Tolke, Patrik Hedelin och Jakob Mörndal. Styrelsen
försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets resultat,
ställning och väsentliga risker.

Stockholm den 30 oktober 2020
Mazars AB
Samuel Bjälkemo
Auktoriserad revisor

_______________

Delårsrapport januari - september 2020 | Footway Group AB, org.nr 556818-4047 | 6

