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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.  
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vd har ordet
Glad sensommar!

Vi fortsätter att vara lönsamma. Under det första halvåret 2016 nådde vi en omsättning på 148 
miljoner kronor med 2,4 miljoner i rörelseresultat. Otroligt kul, såklart. Resan hit görs tack vare 
nöjda kunder. Men hur vet man om kunden är nöjd? Visst, man kan göra undersökningar och kolla 
betyg på prisjämförelsesajter. Men få saker är så talande för kundnöjdhet som återkommande 
kunder. Våra återkommande kunder stod för 152 381 ordrar under det första halvåret 2016, jämfört 
med 104 185 förra året – en ökning med 46 procent. 

I takt med detta ökar även intäkterna från organisk webbtrafik (trafik som vi inte betalar för). De 
ökade med 37 procent mellan första halvåret 2015 och första halvåret 2016. Tillväxt i organisk trafik 
visar att Footway är i toppen när man handlar skor på nätet – och då måste det vara enkelt att 
shoppa.  Vi når enkelhet genom grafiska förbättringar, fortsatt snabba leveranser och en 
gemensam plattform för både mobil och desktop.

Med en stabil tillväxt och plattform ger vi oss ut i Europa. I höst kommer Footway att finnas i 
ytterligare sju länder förutom de nuvarande fyra. E-handeln i Europa växer och det är naturligt för 
oss att ta små steg för att starta försäljning i nya länder.  Vår resa fortsätter och jag vill tacka alla 
våra kunder som gör det möjligt för oss att fortsätta utvecklas och ta Footway in i framtiden. Om du 
vill veta mer om Footway, komma förbi på en fika eller träffa ett glatt gäng – då tycker jag absolut att 
du ska hälsa på. 
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148

46 %80 %

2,4

9,6/10
Ökat antal köp från 

återkommande 
kunder

miljoner i
omsättning

NPS-snittvärde 
för första halvåret 

2016*

miljoner i
rörelseresultat

I betyg på 
Sveriges största 
prisjämförelsesajt

periodens väsentliga siffror

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

Vår affärsmodell är att erbjuda våra kunder ett 
stort utbud av skor från ett 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. 

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. 

… följer unika utmaningar

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.  

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 första halvåret 2016 var 
80 procent och  (Net Promoter Score är både 
ett mått och en undersökningsmetod som ger 
ett värde på hur lojala dina kunder är).
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Om inte annat särskilt anges presenteras alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 

perioden 2015-01-01 – 2015-06-30 

 

1 januari – 30 juni 2016 

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 148 530 Tkr (116 556), en ökning med 27 procent 

- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 2 401 Tkr (2 061) 

- Periodens resultat -6 817 Tkr (-4 816) 

- Tillgänglig kassa, inklusive ej utnyttjat utrymme på checkräkningskredit, per 30 juni uppgick till  

57 492 Tkr (88 579) 

- Resultat per stamaktie före utspädning -0,09 kr (-0,09) 

- Antalet ordrar från återkommande kunder uppgick till 152 381 (104 185), en ökning med 46 

procent 

 

Koncernen 2016 2015  2015 
Tkr jan-jun jan-jun  jan-dec 
     
Nettoomsättning 148 530 116 556  259 865 
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 2 401 2 061  6 606 
Balansomslutning 296 578 226 128  289 808 
Medelantalet anställda 37 36  37 
Soliditet, procent 66,9 73,0  72,6 
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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. 

Footway har under juni månad stärkt finansieringen ytterligare via utökad bankfinansiering av 

rörelsekapitalet. Ökningen av checkkrediten hos Danske Bank är 20 000 Tkr, från 60 000 Tkr till  

80 000 Tkr. 

 

Footway signerade under juli månad ett kontrakt för en ny kontorslokal i Victoria Tower i Kista. Flytten 

kommer vara genomförd under september månad. 

I juli registrerades det, av Footway Group AB, helägda dotterbolaget Footway International AB, 

organisationsnummer 559063-2377. Dotterbolaget kommer vara avtalspart för verksamheten i länderna 

utanför Norden. 
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Tkr  Koncernen 

  2016-01-01 

2016-06-30 

 2015-01-01 

2015-06-30 

 2015-01-01 

2015-12-31 

       
Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning  148 530  116 556  259 865 

Summa rörelsens intäkter   148 530 

 

 116 556  259 865 

       
Rörelsens kostnader       

Handelsvaror  -82 815  -62 942  -136 436 

Övriga externa kostnader  -52 390  -41 925  -96 045 

Personalkostnader  -10 923  -9 628  -20 779 

Summa rörelsens kostnader  -146 129  -114 495  -253 259 

       
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar   2 401  2 061  6 606 

       
Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 

 
-5 342 

 
-5 352 

 
-10 734 

Rörelseresultat  -2 941  -3 291  -4 129 

       
Resultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  2  -  45 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 878  -1 524  -5 165 

Summa resultat från finansiella poster  -3 876  -1 524  -5 120 

       
Resultat efter finansiella poster  -6 817  -4 816  -9 249 

       
Skatt på periodens resultat  1 079  -  2 201 

Periodens resultat  -5 738  -4 816  -7 048 

       
Hänförligt till       

  Moderbolagets ägare  -5 738  -4 702  -7 048 

  Minoritetsintresse  -  -114  - 
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Tkr  Koncernen 

  2016-06-30  2015-06-30  2015-12-31 

       
Tillgångar       

       
Anläggningstillgångar       

       
Immateriella anläggningstillgångar       

Goodwill  59 337  69 549  64 443 

Övriga immateriella anläggningstillgångar  460  -  460 

       
Materiella anläggningstillgångar       

Maskiner och andra tekniska anläggningar  1 056  706  1 292 

       
Finansiella anläggningstillgångar       

Uppskjutna skattefordringar  25 415  22 023  24 326 

Depositioner  -  172  - 

Summa anläggningstillgångar  86 269  92 449  90 521 

       
Omsättningstillgångar       

       
Varulager       

Varulager  191 328  98 946  162 480 

       
Kortfristiga fordringar       

Övriga kortfristiga fordringar  6 705  5 052  7 932 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  5 266  1 103  6 565 

Summa kortfristiga fordringar  11 971  6 155  14 497 

       
Kassa och bank       

Kassa och bank  7 010  28 579  22 311 

Summa omsättningstillgångar  210 309  133 680  199 286 

Summa tillgångar  296 578  226 128  289 808 

  

  



 
 

13 

 

Tkr   Koncernen 

   2016-06-30  2015-06-30  2015-12-31 

        
Eget kapital och skulder        

        
Eget kapital        

        
Aktiekapital   6 161  6 101  6 156 

Övrigt tillskjutet kapital   329 626  283 825  335 948 

Annat eget kapital, inklusive periodens resultat   -137 291  -125 800  -131 732 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 

aktieägare 

  198 496  164 126  210 372  

        
Minoritetsintresse   -  1 030  - 

Summa eget kapital   198 496  165 156  210 372 

        
Långfristiga skulder        

Skulder till kreditinstitut   5 561  7 446  6 591 

Summa långfristiga skulder   5 561  7 446  6 591 

        
Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder   20 546  18 660  38 667 

Checkräkningskredit   29 566  -  - 

Övriga kortfristiga skulder   8 876  4 975  5 053 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   33 533  29 892  29 125 

Summa kortfristiga skulder   92 520  53 527  72 844 

Summa eget kapital och skulder   296 578  226 128  289 808 

        
        
Ställda säkerheter   91 250  73 000  73 500 

        
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga 
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 Koncernen 

Tkr 
2016-01-01 

2016-06-30 

2015-01-01 

2015-06-30 

2015-01-01 

2015-12-31 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -2 941 -3 291 -4 129 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

  Avskrivningar 5 342 5 352 10 734 

  Ej kassaflödespåverkande valutavinster - - -1 898 

Erhållen ränta 2  45 

Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader -3 878 -1 524 -5 165 

Betald inkomstskatt - - -103 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelseresultat 

-1 475 536 -515 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av varulager -28 848 -15 795 -79 329 

  Ökning/minskning av fordringar 2 526 3 796 -4 546 

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder -14 293 -9 579 9 822 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -42 090 -21 042 -74 568 

    
Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
 

- -325 -785 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -134 -997 

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella 
placeringar 

- - 172 

Förvärv av andel i dotterföretag - -93 -2 641 

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -552 -4 251 

    
Finansieringsverksamheten    

Nyemission 287 52 850 108 512 

Kostnader för nyemission - - -2 466 

Utdelning preferensaktie -2 201 - -1 018 

Förändring av checkräkningskredit 29 566 -4 239 -4 239 

Amortering av skuld -1 034 -3 345 -4 379 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 618 45 266 96 410 

    
Ökning/minskning av likvida medel -15 472 23 672 17 591 

Likvida medel vid periodens början 22 311 4 996 4 996 

Kursdifferens i likvida medel 171 -89 -276 

Likvida medel vid periodens slut 7 010 28 579 22 311 

    

Total tillgänglig kassa, inklusive ej utnyttjat 
utrymme på checkräkningskredit 

57 492 88 579 82 311 
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Tkr Moderbolaget 

 2016-01-01 

2016-06-30 

 2015-01-01 

2015-06-30 

 2015-01-01 

2015-12-31 

      
Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 148 530  116 556  259 865 

Summa rörelsens intäkter 148 530  116 556 

 

 259 865 

      
Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -82 582  -62 906  -135 907 

Övriga externa kostnader -51 935  -41 444  -100 560 

Personalkostnader -10 923  -9 628  -20 951 

Summa rörelsens kostnader -145 440  -113 979  -257 418 

      

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 3 090  2 577  2 447 

      
Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 
-4 712 

 
-4 722 

 
-9 474 

Rörelseresultat -1 621  -2 145  -7 027 

      
Resultat från finansiella poster      

Resultat från andelar i koncernföretag -  -  -2 229 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3  -  13 

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 330  -1 372  -4 958 

Summa resultat från finansiella poster -3 328  -1 372  -7 173 

      
Resultat efter finansiella poster -4 949  -3 517  -14 200 

      
Koncernbidrag -  -  1 472 

Skatt på periodens resultat 1 089  -  2 304 

Periodens resultat -3 860  -3 517  -10 425 
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Tkr   Moderbolaget 

   2016-06-30  2015-06-30  2015-12-31 

        
Tillgångar        

        
Anläggningstillgångar        

        
Immateriella anläggningstillgångar        

Goodwill   52 829  61 781  57 305 

Övriga immateriella anläggningstillgångar   460  -  460 

        
Materiella anläggningstillgångar        

Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 056  706  1 292 

        
Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i koncernföretag   12 060  11 741  12 060 

Uppskjutna skattefordringar   25 415  22 023  24 326 

Summa anläggningstillgångar   91 821  96 250  95 444 

        
Omsättningstillgångar        

        
Varulager        

Varulager   191 328  98 946  162 480 

        
Kortfristiga fordringar        

Fordringar hos koncernföretag   553  2 334  1 601 

Övriga kortfristiga fordringar   6 232  12 010  7 350 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   4 752  1 028  6 087 

Summa kortfristiga fordringar   11 536  15 372  15 039 

        
Kassa och bank        

Kassa och bank   6 427  27 619  21 471 

Summa omsättningstillgångar   209 292  141 937  198 990 

Summa tillgångar   301 113  238 187  294 434 

  

  



 
 

17 

 

Tkr   Moderbolaget 

   2016-06-30  2015-06-30  2015-12-31 

        
Eget kapital och skulder        

        
Eget kapital        

        
Bundet eget kapital        

Aktiekapital   6 161  6 101  6 156 

        
Fritt eget kapital        

Överkursfond   322 326  276 525  328 648 

Balanserad förlust   -131 772  -121 347  -124 864 

Periodens resultat   -3 860  -3 517  -6 908 

   186 694  151 661  196 876 

Summa eget kapital   192 855  157 762  203 032 

        
Långfristiga skulder        

Skulder till kreditinstitut   5 517  7 655  6 552 

Summa långfristiga skulder   5 517  7 655  6 552 

        
Kortfristiga skulder        

Skulder till koncernföretag   12 575  12 980  13 649 

Leverantörsskulder   20 546  26 504  38 667 

Checkräkningskredit   29 566  -  - 

Övriga kortfristiga skulder   6 647  4 501  3 651 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   33 407  28 785  28 883 

Summa kortfristiga skulder   102 740  72 770  84 850 

Summa eget kapital och skulder   301 113  238 187  294 434 

        
        
Ställda säkerheter   91 250  73 000  73 500 

        
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga 
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Tkr 

Koncernen   Annat eget kapital    

 Aktie-      

kapital 

Övrigt 

tillskjutet    

kapital 

Ack. 

valuta-

kursdiff. 

Balanserade 

förluster 

Summa  

 

Minoritets-

intresse 

Totalt 

eget 

kapital 

Eget kapital 2014-12-31 5 149 232 273 -7 499 -113 933 115 990 1 389 117 379 

Nyemission 952 51 898 - - 52 850 - 52 850 

Valutadifferenser - -346 61 387 102 - 102 

Förändring minoritet - - - - - -359 -359 

Periodens resultat - - - -4 816 -4 816 - -4 816 

Eget kapital 2015-06-30 6 101 283 825 -7 438 -118 362 164 126 1 030 165 156 

        

Eget kapital 2015-12-31 6 156 335 948 -3 305 -128 426 210 372 - 210 372 

Nyemission 5 282 - - 287 - 287 

Faktisk utdelning 

preferensaktie 
- -2 201 - - -2 201 - -2 201 

Beslutad framtida 

utdelning preferensaktie 
- -4 403 - - -4 403 - -4 403 

Valutadifferenser - - 3 095 -2 917 178 - 178 

Periodens resultat -   -5 738 -5 738 - -5 738 

Eget kapital 2016-06-30 6 161 329 626 -210 -137 082 198 496 - 198 496 

 

Nyemissionen avser bland annat nyemittering av 50 000 aktier som följd av inlösen optioner. 

Beslutad framtida utdelning om 4 403 Tkr avser utdelningsbeslut till ägare av preferensaktier, fattad vid 

årsstämma 2016-04-19. Utdelningsbeslutet innebär 8 kr per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen 

med 2 kr per preferensaktie och utbetalningstillfälle. 
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Antal aktier  

 

2016-06-30 

Genomsnitt 

H1 2016 

 

2015-06-30 

Genomsnitt 

H1 2015 

 Genomsnitt 

2015 

Stamaktier 61 061 465 61 028 132 61 011 465 55 778 132  58 394 798 

Preferensaktier 550 340 550 340 - -  275 170 

Totalt antal aktier 61 611 805 61 578 472 61 011 465 55 778 132  58 669 968 

 

 

Resultat per stamaktie, kronor 

2016-01-01 

2016-06-30 

 2015-01-01 

2015-06-30 

 2015-01-01 

2015-12-31 

Resultat per stamaktie före utspädning -0,09  -0,09  -0,12 

Resultat per stamaktie efter full utspädning -0,09  -0,08  -0,11 

 

 

 

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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Koncern- och årsredovisningarna samt delårsrapporterna 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 

perioden 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. 

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 periodens 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. 
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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.

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. 



 
 

22 

 

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. 

 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 

Delårsrapport januari – december 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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