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KORT OM FOOTWAY
Footway grundades 2010 och är ett svenskt e-handelsbolag
som säljer skor i två online-butiker, Footway och Brandos. Idag
erbjuds fler än 650 olika varumärken och över 30 000 modeller i
Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Företaget grundades av Daniel Mühlbach som
har bred erfarenhet av e-handel. 1999 startade
han Lensway som idag är Europas största
linsföretag på nätet.
Footway har expanderat kraftigt, både
organiskt och genom företagsköp. Under 2013
förvärvades skobutiken Heppo av CDON
Group via inkråmsförvärv och därtill
förvärvades majoriteten av aktierna i Brandos.
Dessa förvärv har bidragit till att skapa en
ännu starkare e-handelsplattform.
Under 2015 förvärvades inkråmet i
löparskospecialisten RunForest för att bredda
kompetensen och utbudet inom sportskor.

Idag har Footway 37 medarbetare, kontor i
Kista och centrallager i Helsingborg. Footway
jobbar efter värderingarna: kund, kul och
kompis. Arbetet präglas av enkelhet, högt i tak
och en tät gemenskap. Footway existerar tack
vare sina fantastiska kunder.
Under 2015 nådde Footway lönsamhet och
hade intäkter om 260 miljoner kronor,
motsvarande en årstillväxt om 65 procent.
Lönsamheten blev möjligt tack vare fokus på
kunderna och deras upplevelse.
Genom kundnöjdhet, enkelhet och ett
utvecklat leverantörssamarbete tar Footway
steget in i 2016.
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Bolagets preferensaktier är listade på
Nasdaq First North.

aktieinformation

2
3
4
5
6
8
9

Kort om Footway
Innehållsförteckning
Periodens väsentliga händelser
Periodens väsentliga siffror
VD har ordet
Affärsidé och mål
Så växer vi

finansiella rapporter

Preferensaktiens
kortnamn:

FOOT PREF

ISIN-kod
preferensaktie:

SE0007186176

ISIN-kod stamaktie:

SE0003695691

11
13
14
16
17
19
20
21

Perioden i sammanfattning
Koncernens resultaträkning
Koncernens balansräkning
Koncernens kassaflödesanalys
Moderbolagets resultaträkning
Moderbolagets balansräkning
Eget kapital, aktier och resultat per aktie
Information

3

periodens väsentliga händelser
2015

Lönsamhet
Efter fem år nådde Footway lönsamhet under 2015.
Omsättningen uppgick till 260 miljoner kronor och
arbetet mot lönsamhet har grundats på hög
kundnöjdhet och ett effektivt leverantörssamarbete
med enkelhet i fokus.

Jul

Footway åt folket – mot börsen
Den 13 juli var ingen vanlig måndag för oss. Då
inleddes handeln med Footway Groups nyemitterade
550 340 preferensaktier på Nasdaq First North.

Okt

En mobil sajt för mobila kunder
I oktober lanserades vår mobila, responsiva plattform.
I vår strävan efter enkelhet var det naturligt att samla
båda våra sajter (Footway och Brandos) under en
gemensam plattform – ett klokt beslut med tanke på
att fler handlar mobilt. Under 2015 fördubblades
mobiltrafiken och köpen från mobila enheter
fyrdubblades.

2016
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Periodens väsentliga siffror

59%

53%

31%

ökat antal
besökare

ökade intäkter från
återkommande
kunder

ökad
konvertering*

105%

79%

9,4/10

ökat antal
besökare från
mobila enheter

NPS-snittvärde
för andra
halvåret 2015*

I betyg på
Sveriges största
prisjämförelsesajt

143

4,5

23%

miljoner
omsättning

miljoner
rörelseresultat

* Med konvertering menas när besökaren genomför ett köp

* Net Promoter Score är både ett mått och en undersökningsmetod som ger ett värde på kundlojalitet

ökade intäkter
från nya kunder
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vd har ordet
E-handeln växer och utvecklas snabbt. Därför är det spännande att sälja skor på nätet – och
otroligt roligt. Särskilt när vi ser tydliga resultat av våra val och prioriteringar.
Vi nådde lönsamhet 2015. För helåret 2015 hade Footway 260 miljoner kronor i omsättning och
ett rörelseresultat på 6,6 miljoner kronor. Under det andra halvåret 2015 hade vi 143 miljoner
kronor i omsättning, en tillväxt på 36 procent, och ett rörelseresultat på 4,5 miljoner kronor. Ett
positivt rörelseresultat sex kvartal i rad visar att våra satsningar ger resultat.
En stor del av e-handelns tillväxt utgörs av den mobila e-handeln. I oktober lanserade vi vår nya,
responsiva mobilsajt. Fler konsumenter väljer att shoppa mobilt och vi såg en ökning av den
mobila trafiken med 105 procent. Köpen från mobila enheter ökade med 240 procent jämfört med
2014.
Det bästa med e-handelns utveckling är maktskiftet. Idag bestämmer kunderna (på riktigt) tack
vare ökade kommunikations- och recensionsmöjligheter. Under halvåret har Footway haft 9,4 i
betyg på Sveriges största prisjämförelsesajt, och våra intäkter från återkommande kunder har
ökat med 53 procent.
Under 2015 har vi stärkt bolagets finansiering för att bättre tillgodose den ökade efterfrågan från
våra kunder. Finansieringen har gjorts i tre delar: via nyemitterade stam- och preferensaktier och
via ett fördjupat samarbete med vår bank.
Handeln med våra preferensaktier inleddes i juli och Footway blev ett publikt bolag, ett stort steg
för oss. Det ökar vår tillgänglighet samtidigt som vi får goda möjligheter att fortsätta Footwayresan tillsammans med våra kunder. Ett stort tack till er alla.
Vi fortsätter resan med ett kompakt fokus på det som fört oss hit: våra kunder, enkla
arbetsprocesser och våra värderingar. Under tiden ska vi se till att ha roligt, vad är det annars
som för oss framåt?
Om du vill veta mer om Footway, är du varmt välkommen till oss i Kista.

Daniel Mühlbach
vd, Footway Group AB (publ)
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Affärsidé och mål
Vår vision är att långsiktigt bli Europas ledande,
konsumentdrivna skobutik och skosajt. En plattform
där kunderna handlar skor, tipsar varandra och skapar
innehållet tillsammans med våra leverantörer.

Vårt mål är att bli ett växande, lönsamt
mångmiljardbolag.

… följer unika utmaningar

Vår affärsmodell är att erbjuda våra kunder ett
stort utbud av skor från eget lager.
Kundnöjdheten ökar när alla produkter på
sajten alltid finns i vårt lager. Vi jobbar nära
våra leverantörer för att säkerställa rätt
produkter, i rätt volymer, till rätt priser.

E-handeln möts dock av andra utmaningar,
som säkra och snabba leveranser och ett
personligt bemötande. Utmaningar som
Footway tar sig an och överkommer. Vi
levererar snabbast i Norden och älskar när
våra kunder kontaktar oss – då får vi chansen
att lära känna dem.

I en unik bransch …
Affärsmodellen skiljer sig från traditionella
skobutiker, som vanligtvis har ett litet utbud på
grund av små visningsytor. Det begränsar
urvalet av varumärken. E-handelsbutiker kan
erbjuda kunder ett större urval av produkter
eftersom det inte finns en lika stram
utrymmesbegränsning. Vi visar över 30 000
modeller på vår sajt och har 700 000 par skor i
vårt lager i Helsingborg.
Fysiska butiker är också begränsade på grund
av att deras kunder måste bo nära för att
handla, medan e-handelsbutiker är gränslösa.
Konsumenter kan handla hur och när de vill.
Andra fördelar är obegränsade öppettider och
lägre personalintensitet.

Våra inköp baseras framförallt på analyser av
försäljningsrelaterad information om
kundernas beteende och produkternas
prestation. Det ger säkrare
behovsestimeringar och en ökat fokus på
produkter som presterar bra med hänsyn till
kundnöjdhet, returgrad och lönsamhet.
Kunderna bestämmer om vi växer eller inte,
de formar vårt utbud och allt vi gör. Vårt
kundfokuserade arbete ger resultat. Snittet för
vårt NPS-värde under andra halvåret 2015 var
79 procent (Net Promoter Score är både ett
mått och en undersökningsmetod som ger ett
värde på hur lojala dina kunder är).

8

Så växer vi
Footway är det enda företaget i Norden som enbart säljer skor
online, vilket gör oss till specialister. Våra värderingar, våra
kunder och vår lönsamhet är viktiga delar i arbetet för att växa.

våra värderingar

Våra kunder

vår lönsamhet

Allt som Footway gör, föreslår
och tänker ska skapa värde för
kunden. Med värde menas allt
från en inspirerande
köpupplevelse till snabba
leveranser och personlig
service.

Det är tack vare våra kunder
som vi växer, utan dem vore
Footway ingenting. Majoriteten
som handlar hos oss är
kvinnor, cirka fyra gånger fler
kvinnor än män handlar på
Footway.

Tack vare vår lönsamhet får vi
större chanser att utveckla
Footway och göra det bättre för
alla våra kunder. Arbetet för
lönsamhet har pågått sedan
Footway startades och 2015
nådde vi den milstolpen.

Vi är övertygade om att livet
blir lättare om man har kul
längs vägen och inte tar sig
själv på för stort allvar. Footway
ska vara ett kul ställe att jobba
på och en kul butik att handla i.
Hos oss är det högt i tak och
fritt fram för alla inom företaget
att dela med sig av idéer och
kunskap.

Statistiskt sett är den den
typiska Footway-kunden en
kvinna mellan 36 och 45 år,
som helst handlar på söndagar
eller måndagar.

Genom att vara nischade,
överträffa våra kunders
förväntan och erbjuda en enkel
och inspirerande
shoppingupplevelse lyckades
vi att nå våra mål.

Majoriteten av våra kunder
handlar i november och lägst
antal handlar i februari. De
flesta köpen görs mellan
klockan åtta och nio på kvällen.

Vi ser kunder, kollegor och
leverantörer som kompisar.
Kompisar tar man hand om och
har kul tillsammans med.
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Om inte annat särskilt anges presenteras alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser
perioden 2014-07-01 – 2014-12-31
1 juli – 31 december 2015
-

Koncernens nettoomsättning uppgick i perioden till 143 309 Tkr (105 559)
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 4 520 Tkr (16 0141), innebärande sex kvartal i rad
med positivt rörelseresultat
Periodens resultat -2 236 Tkr (9 3852)
Resultat per stamaktie före utspädning -0,04 kr (0,18)
Antal besökare i butikerna ökade med 59%
Köpen från mobila enheter ökade med 240%

Koncernen
Tkr
Nettoomsättning
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Balansomslutning
Medelantalet anställda
Soliditet, procent

2015
jul-dec

2014
jul-dec

2015
jan-dec

143 309
4 520
289 808
37
72,6

105 559
16 014
195 440
39
60,0

259 865
6 606
289 808
37
72,6

Under perioden förvärvades de resterande aktierna i det, vid årsskiftet 2013/2014, förvärvade
dotterbolaget Brandos AB (publ). Moderbolaget äger vid utgången av 2015 samtliga aktier i Brandos AB
(publ). Verksamheten i Brandos AB (publ) integrerades helt i moderbolaget under 2014.

1
2

jämförelsesiffran innehåller återföring av integrationsreserver tagna under H1 2014
jämförelsesiffran innehåller återföring av integrationsreserver tagna under H1 2014
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Footway har under 2015 väsentligt stärkt finansieringen i tre delar (varav de två sistnämnda har inträffat
under andra halvåret 2015):
Nyemission av stamaktier
I april emitterades 6 666 667 stamaktier till ett belopp uppgående till 50 000 Tkr. Med anledning av
nyemissionen ökade bolagets aktiekapital med 666 666,70 kronor.
Nyemission av nytt aktieslag – preferensaktier
I juli emitterades ett nytt aktieslag för Footway. 550 340 preferensaktier emitterades till ett belopp
uppgående till 55 034 Tkr. Med anledning av nyemissionen ökade bolagets aktiekapital med 55 034
kronor. Preferensaktien handlas på Nasdaq First North.
Utökad bankfinansiering rörelsekapital
Ökning checkkredit hos Danske Bank, från 30 000 Tkr till 60 000 Tkr.

Årsstämman i det helägda dotterbolaget Brandos AB (publ) fattade i februari beslut om att träda i frivillig
likvidation. Detta för att bolaget inte har bedrivit någon verksamhet sedan det integrerades i moderbolaget
2014.
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Tkr

Koncernen
2015-07-01 2014-07-01
2015-12-31 2014-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

143 309

105 559

259 865

Summa rörelsens intäkter

143 309

105 559

259 865

Handelsvaror

-73 185

-59 227

-136 436

Övriga externa kostnader

-54 454

-22 379

-96 045

Personalkostnader

-11 151

-7 939

-20 779

-138 789

-89 545

-253 259

4 520

16 014

6 606

-5 382

-5 214

-10 734

-862

10 800

-4 129

45

116

45

Räntekostnader och liknande resultatposter

-3 625

-9 761

-5 165

Summa resultat från finansiella poster

-3 580

-9 645

-5 120

Resultat efter finansiella poster

-4 442

1 154

-9 249

2 206

8 231

2 201

-2 236

9 385

-7 048

-2 236

9 095

-7 048

-

291

-

Rörelsens kostnader

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Hänförligt till
Moderbolagets ägare
Minoritetsintresse
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Tkr

Koncernen
2015-12-31

2014-12-31

64 443

74 318

460

-

1 292

829

24 326

22 023

-

172

90 521

97 342

162 480

83 151

Övriga kortfristiga fordringar

7 932

6 222

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 565

3 729

14 497

9 951

22 311

4 996

Summa omsättningstillgångar

199 286

98 098

Summa tillgångar

289 808

195 440

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Depositioner
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Varulager
Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
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Tkr

Koncernen
2015-12-31

2014-12-31

6 156

5 149

335 948

232 273

-131 732

-121 432

210 372

115 990

-

1 389

210 372

117 379

Skulder till kreditinstitut

6 591

2 000

Summa långfristiga skulder

6 591

2 000

38 667

21 401

-

4 239

5 053

15 569

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29 125

34 852

Summa kortfristiga skulder

72 844

76 061

289 808

195 440

73 500

45 000

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital, inklusive periodens resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare
Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Övriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Koncernen
2015-07-01
2015-12-31

2014-07-01
2014-12-31

2015-01-01
2015-12-31

-862

10 800

-4 129

5 382

5 214

10 734

-

2 545

-

-1 898

-

-1 898

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

45
-3 625
-103

116
-4 915
-80

45
-5 165
-103

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelseresultat

-1 061

13 680

-515

-63 534
-8 342
19 410
-53 527

-14 642
4 799
-7 306
-3 469

-79 329
-4 546
9 822
-74 568

-460
-863
-

-210
2 000

-785
-997
-

Tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Förlust vid försäljning av immateriella
och materiella anläggningstillgångar
Ej kassaflödespåverkande valutavinster

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella
placeringar
Förvärv av andel i dotterföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

172

510

172

-2 548
-3 698

-87
2 213

-2 641
-4 251

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kostnader för nyemission
Utdelning preferensaktie
Förändring av checkräkningskredit
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

55 662
-2 466
-1 018
-1 034
51 144

4 239
-11 565
-7 326

108 512
-2 466
-1 018
-4 239
-4 379
96 410

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

-6 081
28 579
-187
22 311

-8 582
13 246
333
4 996

17 591
4 996
-276
22 311
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Tkr

Moderbolaget
2015-07-01
2015-12-31

2014-07-01
2014-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Nettoomsättning

143 309

103 163

259 865

Summa rörelsens intäkter

143 309

103 163

259 865

Handelsvaror

-73 001

-59 528

-135 907

Övriga externa kostnader

-59 116

-35 221

-100 560

Personalkostnader

-11 323

-8 646

-20 951

-143 440

-103 395

-257 418

-130

-233

2 447

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-4 752

-4 584

-9 474

Rörelseresultat

-4 882

-4 817

-7 027

-2 229

-50 284

-2 229

13

81

13

Räntekostnader och liknande resultatposter

-3 586

-737

-4 958

Summa resultat från finansiella poster

-5 801

-50 940

-7 173

-10 683

-55 757

-14 200

Koncernbidrag

1 472

846

1 472

Skatt på periodens resultat

2 304

8 231

2 304

-6 908

-46 680

-10 425

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Periodens resultat
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Tkr

Moderbolaget
2015-12-31

2014-12-31

57 305

65 920

460

-

1 292

829

Andelar i koncernföretag

12 060

11 648

Uppskjutna skattefordringar

24 326

22 023

Summa anläggningstillgångar

95 444

100 420

162 480

83 151

Fordringar hos koncernföretag

1 601

3 526

Övriga kortfristiga fordringar

7 350

2 064

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 087

3 691

15 039

9 281

21 471

4 172

Summa omsättningstillgångar

198 990

96 605

Summa tillgångar

294 434

197 024

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Varulager
Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

18

Tkr

Moderbolaget
2015-12-31

2014-12-31

6 156

5 149

328 648

224 626

Balanserad förlust

-124 864

-74 667

Periodens resultat

-6 908

-46 680

196 876

103 279

203 032

108 428

Skulder till kreditinstitut

6 552

2 000

Summa långfristiga skulder

6 552

2 000

Skulder till koncernföretag

13 649

14 129

Leverantörsskulder

38 667

21 399

-

4 239

3 651

13 785

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28 883

33 044

Summa kortfristiga skulder

84 850

86 596

294 434

197 024

73 500

45 000

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit
Övriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Tkr
Koncernen

Annat eget kapital
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

5 149

231 862

-3 354

-136 933

96 724

909

97 633

Valutadifferenser

-

411

-4 145

-177

-3 911

-

-3 911

Uppskjutna skatteeffekter

-

-

-

13 792

13 792

-

13 792

Förändring minoritet

-

-

-

-

-

480

480

Periodens resultat

-

-

-

9 385

9 385

-

9 385

Eget kapital 2014-12-31

5 149

232 273

-7 499

-113 933

115 990

1 389 117 379

Eget kapital 2015-06-30

6 101

283 825

-7 438

-118 362

164 126

1 030 165 156

55

55 607

-

-

55 662

-

55 662

Kostnader för nyemission

-

-2 466

-

-

-2 466

-

-2 466

Utdelning preferensaktie

-

-1 018

-

-

-1 018

-

-1 018

Valutadifferenser

-

-

4 133

-7 828

-3 696

-

-3 696

Förändring minoritet

-

-

-

-

-

-1 030

-1 030

Periodens resultat

-

-2 236

-2 236

-2 236

-128 426

210 372

- 210 372

Eget kapital 2014-06-30

Nyemission

Eget kapital 2015-12-31

6 156

335 948

Ack. Balanserade
valutaförluster
kursdiff.

-3 305

Summa Minoritetsintresse

Totalt
eget
kapital

Vid nyemissionen av preferensaktier under juli månad 2015 nyemitterades 550 340 st preferensaktier.
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Antal aktier

2015-12-31

Genomsnitt
Genomsnitt
H2 2015 2014-12-31
H2 2014

Genomsnitt
2015

Stamaktier

61 011 465

61 011 465

51 494 798

51 494 798

58 394 798

550 340

550 340

-

-

275 170

61 561 805

61 561 805

51 494 798

51 494 798

58 669 968

Preferensaktier
Totalt antal aktier

2015-07-01
2015-12-31

2014-07-01
2014-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Resultat per stamaktie före utspädning

-0,04

0,18

-0,12

Resultat per stamaktie efter full utspädning

-0,03

0,16

-0,11

Resultat per stamaktie, kronor

Footway, lanserat 2011, är idag Nordens största renodlade skobutik på nätet. Footway erbjuder ett stort
sortiment av skor från hundratals välkända varumärken. Verksamheten är uppbyggd kring att alltid ge den
bästa kundupplevelsen. Samtliga produkter hos Footway finns i lager och skickas inom ett dygn. För att
kunden ska kunna prova skorna i lugn och ro hemma, gäller 180 dagars öppet köp, prisgaranti, fri frakt
och retur. Footway bedriver verksamheten via två e-handelsbutiker – Footway och Brandos. Gruppen har
centrallager i Helsingborg och huvudkontor i Kista. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Läs mer på: www.footway.se
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Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

328 647 820 kr
-121 346 565 kr
-10 425 115 kr
196 876 140 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till innehavare av preferensaktier
utdelas 8 kronor per aktie
i ny räkning överförs

4 402 720 kr
192 473 420 kr
196 876 140 kr

Utdelningen avser bolagets 550 340 preferensaktier med utdelning om 8 kronor per preferensaktie med
kvartalsvis utdelning om 2 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för rätt till utdelning ska vara den
8 juli 2016, 10 oktober 2016, 10 januari 2017 samt 10 april 2017. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar
efter respektive avstämningsdag.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen kan genomföras samtidigt som bolagets, såväl
som koncernens, likviditet kan upprätthållas på en betryggande nivå. Styrelsen anser att den föreslagna
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av det egna kapitalet i bolaget och koncernen. Utdelningen påverkar inte bolagets förmåga att
fullgöra sina kort- och långfristiga förpliktelser eller genomföra nödvändiga investeringar.

Koncern- och årsredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med jämförelseperioden.
Koncernens redovisningsprinciper
Nedan presenteras de redovisningsprinciper som gäller för koncernen.

Footway Group AB (publ) upprättar koncernredovisning. Samtliga dotterbolag är vid utgången av
räkenskapsåret helägda och konsolideras i koncernredovisningen.
Koncernens bokslut upprättas enligt förvärvsmetoden med förvärvstidpunkt då det bestämmande
inflytandet erhållits. Identifierbara tillgångar som tagits över i förvärven värderas till verkligt värde vid
förvärvstidpunkten. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade nettotillgångarnas värde
och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset.
Mellanhavanden mellan koncernföretagen elimineras i sin helhet.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta
omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader.

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, enligt försäljningsvillkoren.
Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och eventuella kursdifferenser vid försäljning i utländsk
valuta. Vid räkenskapsårets slut har en reservering för förmodade returer lagts upp, baserat på bolagets
bedömning av andel returer på den redovisade försäljningen.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. När en
materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5
Goodwill

5-10

Har en materiell eller immateriell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda
värdet, skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Inkomstskatter
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det bedöms vara sannolikt att avdraget kan komma avräknas mot överskott
vid framtida beskattning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatteeffekten i eget kapital.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.
Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från
dotterföretag redovisas som intäkt.
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Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Redovisningsprincipen för varulagrets anskaffningsvärde är glidande medelvärde. Bolaget arbetar med
en modell för hantering av inkurans i lagret via nedskrivning.

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital för moderbolaget, i enlighet med årsredovisningslagens
indelning. För koncernen gäller annan uppdelning, i enlighet med K3.

Fordringar med förfallodag senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter
individuell bedömning beräknas bli betalt.

Resultat per aktie före utspädning beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal
utestående aktier under perioden. Resultat per aktie efter utspädning beräknas som periodens resultat
dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier, justerat för antalet utestående teckningsoptioner.

Soliditet beräknas som totalt eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Nedan presenteras de redovisningsprinciper för moderbolaget som inte gäller för koncernen. I övrigt
används, i tillämpliga fall, samma redovisningsprinciper för moderbolaget som ovan presenterats för
koncernen.

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.
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Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Footway Group AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 19 april 2016, kl 9:30 i Bolagets lokaler,
Vandagatan 3, Kista. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken onsdagen den 13 april 2016, dels anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal
biträden till bolaget senast fredagen den 15 april 2016, före kl. 16:00, till adress Footway Group
AB, ”Årsstämma”, Box 1292, 164 29 Kista eller via e-post till: bolagsstamma@footway.com. Den
fullständiga kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.footway.se

Footway Group AB (publ) presenterar såväl delårsrapport som årsredovisning den 31 mars 2016.
Årsredovisningen och delårsrapporten finns på Footways hemsida:
http://www.footway.se/finansiell_information.html

Delårsrapport januari – juni 2016
Delårsrapport januari – december 2016

31 augusti 2016
31 mars 2017

Daniel Mühlbach, VD

E-post: daniel.muhlbach@footway.com Telefon: 070-999 93 43

Louise Liljedahl, Presskontakt

E-post: louise.liljedahl@footway.com

Telefon: 0736-40 93 50

Per Jalvemyr, Finanschef

E-post: per.jalvemyr@footway.com

Telefon: 0703-14 70 11

Footway Group ABs preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik
Penser Bank AB är Certified Adviser. Mer information om bolaget finns på www.footway.se
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footway group ab (publ), 556818-4047

