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 Highlights Q4 2021 

 Multistore-plattform 
 9 butiker på 24 marknader 

 1,7  miljoner 
 Kunder (R12) +22% 

 4,9  av  5  i kundbetyg 
 134 000 recensioner 

 99  miljoner 
 Besökare (R12) +27% 

 Förvärv  -  Footway  Group  AB  har  per  den  3  februari  2022,  ingått  avtal  om 
 förvärv  av  Netlens.com  genom  inkråmsförvärv.  Netlens.com  är  en 
 nischad e-handlare för kontaktlinser och apoteksprodukter. 

 Finansiering  -  Under  2022  kommer  Footway  Group  fortsätta  att  anpassa 
 och  automatisera  lagret  i  Eskilstuna  samt,  genom  en  fortsatt  aktiv 
 förvärvsstrategi,  förvärva  och  inkludera  nya  diversifierade  butiker  på 
 plattformen.  Som  ett  stöd  i  detta,  samt  att  nå  full  potential  och  en 
 balanserad  finansieringsstruktur,  har  styrelsen,  den  3  februari  2022, 
 beslutat  att  genomföra  en  företrädesemission  om  ca  151  msek. 
 Bolagets  huvudägare  har  undertecknat  teckningsåtagande  om 
 101 msek. 

 Denna     rapport     avser     Footway     Group     AB  ,  vilket  är  den  juridiska  enhet  där 
 butikerna  sportamore.com,  thesolestory.com,  heppo.com,  caliroots.com, 
 belapadel.com,  racketnow.com,  brandosa.com,  runforest.com  och 
 footway.com  ingår.  Footway  Group  är  en  skalbar  multistore-plattform 
 där  samtliga  butiker  delar  på  gemensam  backend-funktionalitet.  Syftet 
 är  att  nyttja  stordriftsfördelar  i  lager,  kundsupport,  logistik  mm  för  att 
 låta  små  och  medelstora  butiker  konkurrera  på  en  internationell  marknad 
 med stora aktörer. 

 Multistore-plattform  -  Fokus  under  2021  har  varit  att  fortsätta  utveckla 
 Footway  Groups  plattform  och  bygga  organisationen  för  att  skapa 
 stabilitet,  stärka  befintliga  butiker  och  skapa  möjligheter  att  integrera 
 nya  butiker.  I  december  lanserades  Racketnow.com  och  därmed  finns 
 9nischade  onlinebutiker  på  plattformen  vilken  inkluderar  24  marknader. 
 Racketnow  säljer  produkter  inom  tennis,  badminton,  squash,  bordtennis 
 och padel. 

 Omsättning  utanför  Norden  -  Under  året  har  omsättningens  fördelning 
 förändrats  till  följd  av  Brexit  och  logistikutmaningar  under  pandemin,  där 
 försäljningen  utanför  Norden  påverkades  mycket.  Under  fjärde  kvartalet 
 har  omsättningen  utanför  Norden  återigen  ökat  och  utgör  numera  20%, 
 att  jämföra  med  14%  i  Q3.  En  bidragande  orsak  till  den  ökade 
 försäljningen  utanför  Norden  är  att  logistiklösningen  för  tullhantering 
 som  lanserades  i  tredje  kvartalet  fallit  väl  ut.  Inte  minst  i  Storbritannien 
 märks  en  positiv  effekt  av  detta  där  andelen  av  bolagets  totala 
 försäljningen  ökat  till  4%  jämfört  med  1%  under  tredje  kvartalet. 
 Storbritannien  stod  för  8%  av  omsättningen  i  Q4  2020  och  vi  ser  fortsatt 
 stor potential på denna marknad. 

 Utvalda nyckeltal (msek) 
 Q4 

 2021 
 Q4 

 2020*  2021  2020* 

 Nettoomsättningstillväxt  10%  27%  38%  10% 
 Nettoomsättning  431  393  1 497  1 089 
 Sverige  201  189  716  481 
 Norden, exklusive Sverige  142  114  503  354 
 Övriga marknader  88  89  278  253 
 Antal besökare, (tusental)  27 206  33 702  99 194  77 961 
 Antal ordrar, (tusental)  662  640  2 568  1 947 
 Antal aktiva kunder R12, (tusental)  1 717  1 404  1 717  1 404 
 Antal nya kunder, (tusental)  274  315  1 037  912 
 Bruttovinst  166  173  582  433 
 EBITA  15  17  6  11 
 Soliditet  48%  46%  48%  46% 

 (*)  Verksamheten för Sportamore ingår genom inkråmsförvärv  fr.o.m. 2020-11-01 

 Nettoomsättning per kvartal -  Verksamheten för Sportamore 
 ingår genom inkråmsförvärv fr.o.m. 2020-11-01 

 Icke nord  iska marknader utgör 20% av omsättningen 
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 VD-kommentar 

 Strategiska initiativ 
 2021  har  varit  ett  viktigt  och  lärorikt  år  för  att  bygga  Footway  Group  för 
 framtiden.  Vi  har  fokuserat  på  att  få  strategiskt  viktiga  områden  på  plats 
 och  kontinuerligt  optimera  vår  multistore-plattform.  Arbetet  har  varit 
 utmanande  och  krävt  mer  resurser  än  väntat  vilket  återspeglas  i  såväl 
 försäljning  som  resultat  för  2021.  Vi  är  nu  på  rätt  väg  och  jag  är  stolt 
 över vad vi åstadkommit så här långt. Några höjdpunkter från 2021 är; 

 ●  Lansering  av  Caliroots,  Belapadel  och  Racketnow,  tre  nischade 
 butiker med stor varumärkespotential . 

 ●  Vårt  automatiserade  lager  i  Eskilstuna  har  byggts  ut  och  är  med 
 sina 48 000 m  2  ett av Nordens största e-handelslager. 

 ●  Kundnöjdhet  är  på  fortsatt  höga  nivåer.  4,9  av  5,0  baserat  på 
 134 000 kundomdömen på Google Reviews. 

 ●  Caliroots.com  och  Sportamore.com  har  fått  uppdaterade 
 designprofiler med varumärkesbyggande innehåll. 

 ●  Fler  fraktalternativ  på  samtliga  marknader  erbjuds,  vilket  bidrar  till 
 såväl ökad kundnöjdhet som försäljning och lönsamhet. 

 ●  Vårt  nyinvigda  kontor  i  Victoria  Tower  har  blivit  större  och  härligare, 
 vilket stärker vår kultur och stödjer vårt arbetssätt. 

 ●  Vårt  arbete  med  att  minska  lagerbindning  har  givit  resultat.  Lagret 
 har  minskat  med  75  msek  sedan  årsskiftet  2021,  vilket  är  helt  i  linje 
 med vår långsiktiga ambition att öka lageromsättningshastigheten. 

 Efter  kvartalets  utgång  har  vi  också  ingått  avtal  om  att  förvärva 
 Netlens.com,  en  nischad  e-handlare  för  kontaktlinser  och 
 apoteksprodukter.  Det  är  ett  strategiskt  förvärv  som  markerar  den  första 
 butiken  med  produkter  utanför  skor,  kläder  och  sportartiklar.  Butiken 
 planeras vara integrerad på plattformen under det tredje kvartalet i år. 

 Framåt  kommer  plattformen  inte  bara  inkludera  Footway  Group-ägda 
 butiker,  utan  den  är  också  förberedd  för  externa  butiker.  Givet  den 
 förväntade  fortsatta  tillväxten  för  e-handel  i  stort,  där  den  totala 
 detaljhandeln  förväntas  ha  dubbelt  så  hög  andel  e-handel  år  2030 
 jämfört med idag, står vi därför välpositionerade för framtida tillväxt. 

 Försäljning 
 Vi  fortsatte  att  växa  i  det  fjärde  kvartalet  trots  produktförseningar, 
 cancelleringar  och  volatil  efterfrågan  till  följd  av  pandemin,  vi  upplevde 
 särskilt  bra  utveckling  i  början  av  perioden.  Störningar  inom 
 försörjningskedjan  har  dock  fortsatt  påverka  vår  försäljning  och 

 marginal  under  kvartalet.  Vår  täckningsgrad  av  produkter  är  lägre 
 gentemot  föregående  år  och  bedöms  ha  påverkat  försäljningen  negativt 
 under  kvartalet.  Utmaningarna  kvarstår  vilket  innebär  att  januari  har  varit 
 en  svag  månad.  Vi  bedömer  att  störningarna  och  den  volatila  efterfrågan 
 kommer fortsätta påverka oss ytterligare en tid innan en vändning sker. 

 Tydlig målbild 
 Footway  Groups  övergripande  vision  är  att  vara  en  global  produktportal 
 som  är  “Powered  by  People”  med  strategin  att  äga  och  utveckla 
 informationen  och  platsen  där  kunder  och  leverantörer  möts.  I  dagsläget 
 har  vi  9  butiker  på  24  marknader  i  Europa,  ambitionen  är  att  kunna 
 hantera  ett  nästintill  obegränsat  antal  nischade  butiker  inom  alla  möjliga 
 produktkategorier.  Alla  butiker  delar  gemensam  backend-funktionalitet 
 såsom  kundsupport,  lager  och  logistik.  Skalbarheten  och  synergierna  i 
 plattformen blir därför starkare för varje butik som lanseras. 
 Under  2021  beslutade  styrelsen  om  nya  målsättningar  avseende  tillväxt, 
 lönsamhet  och  hållbarhet  i  syfte  att  reflektera  potentialen  för 
 plattformen  framåt.  På  medellång  sikt  ska  vi  uppnå  en  genomsnittlig 
 årlig  omsättningstillväxt  om  30-40%  (organisk  och  förvärvad)  med  stabil 
 positiv  EBITA  som  återinvesteras  i  tillväxt  samt  ett  årligt  mål  att  öka 
 andelen  leverantörer  som  använder  data  från  plattformen  som  underlag 
 för hållbar produktion. 

 Stärkta förutsättningar 
 Under  2022  kommer  vi  fortsätta  genomföra  vår  tillväxtplan  och,  genom 
 vår  aktiva  förvärvsstrategi,  expandera  plattformen  med  fler  butiker  och 
 samtidigt  säkerställa  en  riktigt  vass  logistik.  Vårt  nya  lager  i  Eskilstuna 
 är  en  fantastisk  anläggning  och  med  ytterligare  anpassningar  och 
 automatisering  blir  det  en  central  komponent  för  vår  framtida  tillväxt. 
 För  att  nå  vår  fulla  potential  samt  säkerställa  en  balanserad 
 finansieringsstruktur  har  styrelsen  beslutat  om  en  företrädesemission 
 under det första kvartalet. 

 Efter  ett  intensivt  år  där  vi  åstadkommit  väldigt  mycket  vill  jag 
 avslutningsvis  tacka  alla  i  teamet  för  ett  otroligt  bra  teamwork.  Jag  ser 
 fram emot att fortsätta bygga Footway Group tillsammans med er! 

 Daniel Mühlbach 
 VD 
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 Finansiell information 

 Resultat     och     nyckeltal  Nettoomsättning  för    fjärde   kvartalet    (Q4)  
 uppgick    till    430,7  (392,5)    msek,    en    tillväxt    på    9,7  (27,3)%.  Tillväxten 
 fortsätter  att  drivas  av  produktkategorier  från  de  nya  butiker  som 
 lanserades  på  Footway  Groups  plattform  i  november  2020  till  januari 
 2021.  Tillväxttakten  har  mattats  av  under  kvartalet  främst  till  följd  av  en 
 lägre  täckningsgrad  av  produkter.  Bruttovinsten  för  Q4  uppgick  till 
 166,2 (173,2) msek  motsvarande  38,6 (44,1)%  av  nettoomsättningen. 
 Övriga  externa  kostnader  består  främst  av  kostnader  för  media  och 
 frakt  och  uppgick  för  Q4  till  134,1 (139,3) msek  motsvarande 
 31,1 (35,5)%  av  nettoomsättningen.  Leasing  för  automation  och  lager  i 
 Eskilstuna  stod  för  3,4  (2,3)  msek,  kostnaden  per  månad  är  oförändrad 
 vid  jämförelse  mot  föregående  år,  dock  redovisades  den  i  Sportamore 
 AB  fram  till  november  2020.  Personalkostnader  för  Q4  uppgick  til  l 
 17,5 (17,1) msek,  fördelat  på  94  (98)  heltidstjänster,  varav  51  (48)  st  på 
 huvudkontoret  i  Kista  och  43  (50)  st  för  lagerverksamheten  i  Eskilstuna. 
 R  örelseresultat  (EBITA)  för  Q4  uppgick  till  14,6  (16,7)  msek 
 motsvarande  3,4  (4,3)%  av  nettoomsättningen.  Periodens  resultat 
 uppgick  till  -3,6  (0,5)  msek  för  Q4.  Finansnettot  för  Q4  uppgick  till 
 -4,6 (-7,1)  msek.  Avskrivningar  på  immateriella  tillgångar  under  Q4 
 uppgick  till  12,9 (8,1)  msek,  varav  10,1  (6,4)  msek  relaterar  till  goodwill 
 kopplat  till  förra  årets  förvärv.  Uppskjuten  skattekostnad  har  påverkat 
 kvartalets resultat med 0,7 (1,1) msek. 

 Kassaflöde     och     likviditet  Kassaflödet  från  den  löpande  verksamheten 
 januari  till  december  uppgick  till  82,0 (-190,4) msek  varav  minskad 
 kapitalbindning  i  lager  utgör  75,2  msek.  Under  året  har 
 checkräkningskredit  och  lån  minskat  med  86,3  msek  varav  amortering 
 av  förvärvsrelaterade  lån  utgör  56,3  msek.  Kassaflödet  för  helåret 
 uppgick  till  0,7 (20,3) msek.  Investeringar  under  samma  period  uppgick 
 till  34,7  (316,4)  msek  varav  22,0  msek  under  Q4.  Totalt  25,3  (4,2)  msek 
 avser  immateriella  tillgångar  kopplade  till  våra  butiker,  varav  11,6  (0,6) 
 msek  under  Q4.  Tillgänglig  likviditet  (inkl  checkräkningskredit)  var  på 
 balansdagen 42,2 (39,0) msek. 

 Finansiell  ställn  ing  På  balansdagen  uppgick  soliditeten  till  48,2  (46,3)%. 
 Goodwill  uppgick  på  balansdagen  till  357,2  (397,6) msek,  där 
 minskningen  förklaras  av  årets  planenliga  avskrivningar  om  40,4  msek. 
 Lagret  uppgick  på  balansdagen  till  739,1 (814,3) msek.  Under  perioden 
 januari  till  december  har  skulder  till  kreditinstitut  (inkl 
 checkräkningskredit)  minskat  med  86 msek,  från  425 msek  till 
 339 msek. 

 Utdelning  Styrelsen  föreslår  bolagsstämman  en  utdelning  till  bolagets 
 preferensaktieägare  med  8  kr  per  aktie,  totalt  4,4  msek,  för  utbetalning 
 kvartalsvis  i  enlighet  med  bolagets  bolagsordning.  Ingen  utdelning 
 föreslås till bolagets stamaktieägare. 

 Risker     och     osäkerhetsfaktorer  Vi  arbetar  aktivt  med  att  minimera  risker. 
 Identifierade  risker  bedöms  löpande  av  styrelsen.  Bolagets  väsentliga 
 risker  består  av  operativ  risk,  valutarisk,  ränterisk,  kreditrisk  och 
 likviditetsrisk.  Footway  Groups  verksamhet  påverkas  även  av 
 säsongsvariationer  och  väderlek.  Utöver  ovan  har  risk  i 
 försörjningskedjan  på  grund  av  pandemin  identifierats  vilket  kan  leda  till 
 fortsatta  leveransförseningar  med  lägre  försäljning  som  följd.  Mer 
 information  om  risker  presenteras  i  Footway  Groups  årsredovisning 
 2020. 

 Väsentliga     händelser  Under  första  halvåret  lanserades  streetwear-  och 
 sneakersbutiken  Caliroots.com  och  padelspecialisten  Belapadel.com  på 
 vår  multistore-plattform.  Båda  lanserades  på  samtliga  24  marknader. 
 Under  andra  kvartalet  investerade  VD  ytterligare  15  msek  i  bolaget  och 
 tecknade  aktier  genom  optionslösen.  Vid  årsstämman  i  Footway  Group 
 den  14  juni  2021  beslöts  att  utdelning  till  ägare  av  preferensaktier  ska 
 ske.  Vidare  bemyndigades  styrelsen  att  besluta  om  emission  av  aktier 
 och  beslut  togs  att  utfärda  teckningsoptioner.  För  att  säkerställa 
 kapacitet  i  lager-  och  logistiklösning  i  takt  med  att  butikerna  expanderar 
 har  vår  lagerhållning  varit  i  fokus  under  året.  Utbyggnad  av  lagret  i 
 Eskilstuna  pågår  och  det  beräknas  vara  i  full  drift  2022.  Även  kapaciteten 
 i  det  inhyrda  lagret  i  Helsingborg  har  utökats.  Under  december  2021 
 lanserades  Racketnow.com,  vilken  kompletterar  Footway  Groups 
 befintliga  butik  Belapadel.com  som  fokuserar  på  padelprodukter  från 
 Wilson  i  samarbete  med  Fernando  ”Bela”  Belasteguín.  I  enlighet  med 
 Footway  Groups  övergripande  plattformsstrategi  kommer 
 Racketnow.com  få  ett  unikt  skyltfönster  och  nischat  innehåll  samtidigt 
 som  den  delar  backend-funktionalitet  såsom  kundsupport,  lager  och 
 logistik med övriga butiker på plattformen. 

 Väsentliga     händelser     efter     periodens utgång 
 Den  3  februari  2022  ingick  Footway  Group  AB  avtal  om  förvärv  av 
 Netlens.com  genom  inkråmsförvärv.  Tillträde  sker  senast  1  september 
 2022.  Förvärvet  får  ingen  väsentlig  påverkan  på  skuldsättningsgraden. 
 Efter  anpassning  av  Footway  Groups  plattform  för  nya  produktkategorier 
 kommer tillträde och integrering ske. 

 Styrelsen  beslutade  i  februari  att,  genom  bemyndigande  från  Footway 
 Groups  årsstämma  den  14  juni  2021,  genomföra  en  företrädesemission 
 om  högst  11 169 446  stamaktier  av  serie  B  med  företrädesrätt  för 
 befintliga  aktieägare.  Vid  full  teckning  tillförs  bolaget  ca  151  msek  före 
 emissionskostnader.  Medlen  avses  att  användas  till  automatisering  av 
 lager,  skapa  utrymme  för  en  fortsatt  aktiv  förvärvsstrategi  och  för  att 
 uppnå en balanserad finansieringsstruktur. 
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 Ägande  Totalt  antal  stamaktier  uppgick  per  balansdagen  till 
 88 805 226 (85 875 226),  fördelade  på  12 874 765 (12 700 626) A-aktier 
 och 75 930 461 (73 174 600) B-aktier (ISIN-kod: SE0011563295). 
 Förändringen  under  året  beror  på  utnyttjande  av  teckningsoptioner  samt 
 av  aktieägare  önskad  omvandling  från  A-  till  B-aktier.  Antal 
 preferensaktier  (ISIN-kod: SE0007186176)  uppgick  till  550 340 
 (550 340).  Genomsnittligt  antal  stamaktier  före  utspädning  uppgick  till 
 88  036  431  (79  085  823).  Vid  årsstämman  i  Footway  Group  den  14  juni 
 2021  beslöts  att  utdelning  till  ägare  av  preferensaktier  ska  ske  med  2  kr 
 per  kvartal.  Genom  bemyndigande  från  årsstämman  2021  kan  styrelsen 
 besluta  om  emission  av  aktier  om  högst  20%  av  antalet  aktier  vid 
 tidpunkten  för  årsstämman,  bemyndigandet  har  inte  utnyttjats  under 
 perioden.  Teckningsoptioner  Under  året  har  1 000 000 
 teckningsoptioner  av  serie  M  utfärdats.  Teckningstiden  löper  mellan 
 2025-12-14  till  2026-06-14  med  teckningskurs  31,18  kr/aktie.  Genom  att 
 emittera  teckningsoptioner  till  anställda  kan  medarbetares  ersättning 
 knytas  till  bolagets  framtida  resultat-  och  värdeutveckling.  På 
 balansdagen  fanns  4 000 000  utestående  teckningsoptioner  som 
 motsvarar 4 000 000 aktier. Villkor framgår av  footway.com/investors  . 

 Andel av röster i procent  Andel av kapital i procent 
 Aktieägare  31 dec-21  31 dec-20  31 dec-21  31 dec-20 
 Daniel Mühlbach  26,21  25,40  9,01  8,14 
 Rutger Arnhult via bolag  22,18  22,63  25,13  25,87 
 eEquity AB  12,25  12,52  13,44  13,90 
 Northzone VII LP  10,96  11,20  9,95  10,28 
 Stiftelsen Industrifonden  4,69  4,80  10,77  11,14 
 AltoCumulus  3,19  2,89  7,32  6,71 
 Louise Liljedahl  2,85  2,58  0,93  0,83 
 Övriga  17,67  17,98  23,45  23,13 
 Summa  100,00  100,00  100,00  100,00 
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 Finansiella tabeller med noter 

 Resultaträkning i sammandrag (msek)  Not 
 Q4 

 2021 
 Q4 

 2020 
    

 2021     2020 

 Nettoomsättning  2  431  393  1497  1 089 
 Handelsvaror  -265  -219  -915  -656 
 Övriga externa kostnader  -134  -140  -515  -382 
 Personalkostnader  -17  -17  -61  -39 
 Avskrivn. materiella anläggningstillgångar  -0  -0  -0  -1 
 Rörelseresultat (EBITA)  3  15  17  6  11 
 Avskrivn. immateriella anläggningstillgångar  5  -13  -8  -50  -13 
 Rörelseresultat (EBIT)  2  9  -44  -2 
 Finansiella intäkter  0  0  1  0 
 Finansiella kostnader  -5  -7  -23  -21 
 Inkomstskatt  -1  -1  7  2 
 Periodens resultat/Totalresultat  -4  1  -59  -21 
 Resultat per stamaktie före utspädning (sek)  -0,05  0,03  -0,72  -0,32 
 Resultat per stamaktie efter utspädning (sek)  -0,05  0,03  -0,72  -0,32 

 Balansräkning i sammandrag (msek)  Not 
 31 dec 

 2021 
 31 dec 

 2020 

 Goodwill  357  398 
 Övriga immateriella anläggningstillgångar  43  27 
 Materiella anläggningstillgångar  6  0 
 Finansiella anläggningstillgångar  4  19  16 
 Uppskjuten skattefordran  26  19 
 Summa anläggningstillgångar  451  460 
 Varulager  739  814 
 Kortfristiga fordringar  47  59 
 Likvida medel  42  39 
 Summa tillgångar  1279  1 372 
 Aktiekapital  9  9 
 Överkursfond  798  759 
 Balanserat res. inkl periodens resultat  -191  -132 
 Summa eget kapital  616  636 
 Långfristiga skulder till kreditinstitut  4  19  94 
 Kortfristiga skulder till kreditinstitut  4  320  331 
 Leverantörsskulder  218  170 
 Övriga kortfristiga skulder  73  96 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  33  45 
 Summa eget kapital och skulder  1279  1 372 

 Förändring i eget kapital i sammandrag (msek)     2021  2020 

 Ingående   eget   kapital                 636    241    
 Nyemissioner /inbetald optionspremie    44    420   
 Utdelning                 -4    -4    
 Periodens   resultat                  -59    -21   
 Utgående   eget   kapital       616    636 

 Kassaflöde i sammandrag (msek)  Not 
     

 2021     2020 

 Resultat efter finansiella poster  -66  -23 
 Poster som inte ingår i kassaflödet  5  50  14 
 Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  75  123 
 Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  12  14 
 Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  11  -318 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten  82  -190 
 Förvärv av immateriella tillgångar  -25  -4 
 Förvärv av materiella anl. tillgångar  -6  - 
 Förändring finansiella anl.tillgångar  -4  - 
 Förvärv av dotterbolag  -  -312 
 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -35  -316 
 Nyemission/Inbetald optionspremie  44  296 
 Förändring checkräkningskredit/lån  -86  235 
 Utdelning  -4  -4 
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -46  527 
 Periodens kassaflöde  1  20 
 Likvida medel vid periodens början  39  21 
 Kursdifferens i likvida medel  2  -2 
 Likvida medel vid periodens slut  42  39 

 No  ter 
 Not 1. Redovisningsprinciper  Footway  Group  AB  följer  ÅRL  och  RFR2.  Samma 
 redovisningsprinciper  och  beräkningsgrunder  tillämpas  som  i  bolagets  senaste 
 årsredovisning.  Bokslutskommunikén  är  upprättad  enligt  ÅRL  och  IAS  34  med 
 beaktande  av  de  undantag  från  och  tillägg  till  IFRS  som  anges  i  RFR2.  Bolaget 
 tillgångsför inte leasingkontrakt i enlighet med IFRS 16. 
 Not 2. Intäkternas  fördelning  Bolagets  intäkter  från  avtal  med  kunder  avser 
 försäljning  av  handelsvaror.  Uppdelning  av  intäkter  sker  på  de  geografiska 
 marknaderna  Sverige,  Norden  (exklusive  Sverige)  och  Övriga  marknader. 
 Intäktsredovisning  sker  när  prestationsåtagandet  uppfyllts  vilket  är  när 
 produkterna levereras till oberoende fraktleverantör. 
 Not  3.  EBITA  Rörelseresultat  före  av-  och  nedskrivningar  på  immateriella 
 tillgångar  inklusive  goodwill.  Bolaget  bedömer  att  EBITA  ger  en  bättre  jämförelse  i 
 förhållande  till  bolag  som  upprättar  koncernredovisning,  då  bolaget  gör  löpande 
 avskrivning på goodwill. 
 Not  4. Ställda  säkerheter  består  av  spärrade  bankmedel  om  18,6 msek  avseende 
 hyresdeposition.  Pantförskrivna  företagsinteckningar  finns  om  totalt  498,5 msek 
 varav  Danske  Bank  innehar  275,0 msek,  Svea  Ekonomi  150,0  msek  och  Swedbank 
 73,5 msek. 
 Not 5. Ej kassaflödespåverkande poster  består främst  av avskrivningar. 
 Not 6. Alternativa  nyckeltal  presenterar  finansiella  mått  som  inte  definieras 
 enligt  Årsredovisningslagen  och  RFR2.  Nyckeltalens  definitioner  återfinns  i 
 årsredovisning  2020.  Inga  förändringar  av  nyckeltalens  definitioner  har  skett 
 under perioden. 
 Not 7. Närståendetransaktioner  Inga  närstående  transaktioner  har  ägt  rum  under 
 kvartalet utöver sedvanlig ersättning för utfört arbete. 

 _______________ 

 Stockholm den 3 februari 2022 
 Daniel Mühlbach, VD 

 Bokslutskommuniké 2021  |  Footway Group AB  |  5 


