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 First  North  Growth  Market.  Rapporten  har  inte  granskats   av    bolagets    revisor.  MAR:  Rapporten  innehåller  sådan  information  som  Footway  Group  AB  är  skyldig  att 
 offentliggöra  enligt  EUs  marknadsmissbruksförordning  (EU)  nr  596/2014.  Informationen  lämnades  av  VD  för  offentliggörande  den  3  februari  2023  08:00  CET. 
 Denna rapport avser Footway Group AB.  Verksamheten  bedrivs  genom  butikerna  sportamore.com,  thesolestory.com,  heppo.com,  caliroots.com,  belapadel.com, 
 racketnow.com,  brandosa.com,  runforest.com,  footway.com,  grandshoes.com,  netlens.com  och  stayhard.com.  Footway  Group  äger  plattformen  där  samtliga  butiker 
 delar  på  en  gemensam  infrastruktur.  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.     Plattformen     servar     idag     24     marknader. 

 Highlights     Q4     2022 

 Positiv     just.     EBITA 
 Lönsamhet     i     kvartalet 

 Centraliserad     logistik 
 Centralisering     till     Eskilstuna 

 Ny     butiksdesign 
 caliroots,     racketnow,     thesolestory 

 18  miljoner 
 Besökare 

 Åtgärder  för  förbättrad  likviditet  För  att  skapa  förbättrad  likviditet  och 
 öka  försäljningen  kommer  produkter  inlevererade  under  2021  eller 
 tidigare  att  säljas  ut  via  bolagets  outlet  Brandosa.com  tidigare  än 
 planerat.  Av  den  anledningen  har  bolaget  beslutat  att  genomföra  en 
 extraordinär  lagernedskrivning  på  186  msek  av  dessa  produkter  i  fjärde 
 kvartalet. 

 Positiv  justerad  EBITA  Under  året  har  vi  upplevt  en  minskad  efterfrågan 
 på  bolagets  produkter,  vilket  påverkat  försäljning  och  resultat.  EBITA  för 
 kvartalet  uppgår  till  -176  msek.  Detta  drivs  av  en  extraordinär 
 lagernedskrivning  på  186  msek  av  produkter  inlevererade  under  2021 
 eller  tidigare  som  för  att  skapa  förbättrad  likviditet  säljs  ut  via  vår  outlet 
 Brandosa.com.  Justerat  för  den  extraordinära  nedskrivningen  uppgår 
 EBITA     till     10     msek. 

 Utvalda     nyckeltal     (msek)  Q4     22  Q4     21  2022  2021 

 Nettoomsättningstillväxt  -26%  10%  -27%  38% 
 Nettoomsättning  318  431  1097  1     497 
 Sverige  140  201  532  716 
 Norden,     exklusive     Sverige  93  142  324  503 
 Övriga     marknader  85  88  241  278 
 Antal     besökare,     (tusental)  18     212  27     206  71     409  99     194 
 Antal     ordrar,     (tusental)  487  662  1     821  2     568 
 Antal     aktiva     kunder     R12,     (tusental)  1     339  1     717  1     339  1     717 
 Antal     nya     kunder,     (tusental)  209  274  713  1     037 
 Bruttovinst  -39  166  257  582 
 Justerad     bruttovinst  147  166  443  582 
 EBITA  -176  15  -288  6 
 Justerad     EBITA  10  15  -102  6 
 Soliditet  40%  48%  40%  48% 

 Centraliserad  logistik  Lagerverksamheten  har  bedrivits  i  Helsingborg 
 och  Eskilstuna  sedan  2020.  I  december  beslutades  att  verksamheten 
 ska  centraliseras  till  bolagets  nyligen  utbyggda  lager  om  48  000  m2  i 
 Eskilstuna.  Flytten  planeras  vara  helt  genomförd  under  Q1  2024  och 
 väntas  minska  kostnader  relaterade  till  hyra,  administration  och  system. 
 Även  kostnader  relaterade  till  frakt  väntas  minska  pga  minskad 
 komplexitet,  tex  elimineras  utleveranser  som  idag  delas  på  två 
 försändelser.  Flytten  medför  även  kostnader  av  engångskaraktär.  Under 
 2023  och  2024  räknar  bolaget  med  att  investera  ytterligare  i  lagersystem 
 och  automation.  Investeringarna  planeras  att  finansieras  genom  leasing 
 och     inom     ramarna     för     befintlig     lånestruktur 

 Webblösning  Under  kvartalet  har  ytterligare  tre  butiker  (caliroots.com, 
 racketnow.com  och  thesolestory.com)  implementerat  det  gränssnitt  som 
 lanserades  under  Q2,  för  enkel  integration  av  olika  webblösningar  mot 
 bolagets  backend.  Arbetet  med  att  utveckla  och  stärka  varumärket  för 
 butikerna  och  skapa  en  unik  köpupplevelse  anpassad  till  målgruppen  har 
 under     fortsatt     under     kvartalet. 

 Nettoomsättning     per     kvartal 

 Nettoomsättning     per     land 

 Nettoomsättningens  fördelning  har  fortsatt  förändrats  under  kvartalet 
 och  marknader  utanför  Norden  har  ökat  i  andel  delvis  beroende  på 
 heppo.com  och  caliroots.com.  Marknader  som  Tyskland,  Storbritannien 
 och  Nederländerna  fortsätter  visa  potential  och  har  ökat  omsättningen 
 med  38%,  23%  respektive  17%  jämfört  med  samma  period  föregående  år 
 och     utgör     6,5%,     6,6%     respektive     2,2%     av     total     försäljning     i     Q4. 
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 VD-kommentar 

 Fortsatt  svag  marknad  Den  svenska  marknaden  för  kläder  och  skor 
 präglades  under  Q4  fortsatt  av  geopolitisk  turbulens  och  krympande 
 disponibel  inkomst  till  följd  av  ökade  levnadskostnader,  vilket  lett  till 
 svagare  efterfrågan  och  höga  lagernivåer.  Den  av  Svensk  Handels 
 framtagna  E-handelsindikatorn  visar  på  en  dyster  utveckling  för  2022 
 med  en  nedgång  på  9  procent  jämfört  med  motsvarande  period  2021. 1

 Skomarknaden  har  enligt  Svensk  Handels  Stilindex  sedan  2019  minskat 
 med  15,5  procent.  På  europeisk  nivå  visade  indikatorn  “EU  27  countries 
 Consumer  confidence”,  som  mäts  av  eurostat,  i  december  på  fortsatt 
 låga  nivåer  i  Europa,  -23,6  (-10,3).  Trots  detta  ser  vi  en  högre  efterfrågan 
 i     de     större     marknaderna     utanför     Norden. 

 Förbättrat  kassaflöde  genom  minskad  lagerbindning  Vi  har  sedan  2019 
 arbetat  aktivt  med  att  minska  vår  lagerbindning.  De  sista  åren  har  dock 
 bjudit  på  extrema  utmaningar,  yttre  och  självpåtagna,  i  form  av  pandemi, 
 stora  förvärv,  systemskifte,  krig,  energikris,  inflation  mm.  Sammantaget 
 har     lagret     inte     minskat     i     den     takt     vi     önskat. 

 Tillsammans  med  minskade  leverantörskrediter  till  följd  av  oroligheter  i 
 marknaden  och  planenlig  amortering  med  113  msek  på  våra  lån  har 
 detta  slagit  mot  vår  likviditet.  Vi  har  nu  satt  en  tydlig  plan  för  att 
 snabbare  förbättra  vår  likviditet.  Planen  innebär  bland  annat  att 
 accelerera  försäljningen  av  produkter  inlevererade  under  2021  eller 
 tidigare  genom  att  sälja  ut  dessa  via  bolagets  outlet  Brandosa.com. 
 Planen  väntas  minska  kapitalbindning  i  lager  och  förbättra  bolagets 
 likviditet     med     100-150     msek     under     2023. 

 Mot  den  bakgrunden  har  vi  under  Q4  genomfört  en  extraordinär 
 nedskrivning  på  186  msek.  Lagervärdet  har  sedan  Q3  2021  minskats 
 med  63  msek  före  nedskrivningen  och  redovisat  lagervärdet  per 
 balansdagen  uppgår  till  565 msek  efter  nedskrivning.  Detta  säkerställer 
 att  vi  snabbare  kan  vända  lager  till  kassa  utan  negativ  effekt  på 
 resultatet. 

 Utgående     lagervärde     per     kvartal     exklusive     extraordinär     nedskrivning 

 Två  lager  blir  ett  Under  kvartalet  har  vi  arbetat  fram  planen  för  att  slå 
 ihop  våra  lager  så  att  all  verksamhet  kan  hanteras  från  vårt  utbyggda 
 lager  i  Eskilstuna.  Vi  kommer  flytta  löpande  under  året  och  planerar  att 
 vara     helt     klara,     dvs     hantera     all     logistik     från     Eskilstuna,     under     Q1     2024. 

 1  PR     Svensk     Handel     2023-01-20     -     Betydande     minskning     i     volymförsäljning     för     e-handeln 

 Den  utbyggda  logistikanläggningen  kommer  hantera  logistiken  för 
 bolagets  samtliga  12  e-handelsbutiker,  men  kommer  även  anpassas  för 
 att     kunna     erbjuda     tjänster     till     e-handelsbutiker     utanför     Footway     Group. 

 Bra  utveckling  för  mindre  butiker  Våra  mindre  butiker  (alla  utom 
 Footway  och  Sportamore)  växte  under  kvartalet  med  35%  jämfört  med 
 föregående  år  och  stod  för  20%  (11%)  av  omsättningen.  Tillväxten  beror 
 delvis  på  butikernas  möjlighet  att  stärka  sina  butikskoncept  och 
 varumärke  genom  ny  SaaS-baserad  webblösning.  Under  kvartalet  har 
 ytterligare  tre  butiker  (caliroots.com,  racketnow.com  och 
 thesolestory.com)  flyttat  sina  e-handelsbutiker  till  en  SaaS-baserad 
 webblösning.  Heppo.com  och  runforest.com,  som  flyttats  sedan 
 tidigare,  har  vuxit  med  87%  respektive  50%  under  kvartalet,  och 
 förbättrat     kassaflödet     genom     stark     tillväxt     utanför     Norden. 

 Fortsatt  utveckling  av  ett  gemensamt  backend  Footway  Group  erbjuder 
 idag  komplett  hantering  av  logistik,  lager,  inköp,  kundsupport,  datadriven 
 marknadsföring  och  analysstöd  till  alla  butiker  på  plattformen.  Detta 
 möjliggör  för  nischade  butiker  att  expandera  internationellt  och  minskar 
 komplexitet  associerat  med  att  växa,  vilket  tillåter  dem  att  fokusera  på 
 att     bygga     sina     butikskoncept     och     varumärken. 

 Målsättningen  är  att  integration  av  nya  butiker  ska  kunna  ske  snabbt  och 
 enkelt.  För  att  möjliggöra  detta  har  vi  fortsatt  att  standardisera  våra 
 APIer/kopplingar  mot  butikerna  och  utvecklat  våra  processer  för  att 
 kunna     hantera     många     olika     produktkategorier. 

 Hållbar  e-handel:  Vi  har  fortsatt  fokusera  på  att  skapa  en  plattform  för 
 e-handel,  och  erbjuda  produkter  och  tjänster  som  bidrar  till  en  mer 
 hållbar  konsumtion.  Genom  vår  märkning  "Community  Approved"  visar  vi 
 att  vi  tar  ansvar  för  vårt  ekologiska  fotavtryck  och  arbetar  för  att  minska 
 vår  miljöpåverkan.  Under  kvartalet  ökade  andelen  försäljning  av  våra 
 hållbara  produkter  med  28%  jämfört  med  Q3,  vilket  motsvarar  en  andel 
 på     13,9%     (10,8%)     av     försäljningen. 

 Jag  vill  tacka  vårt  dedikerade  team, 
 våra  kunder  och  leverantörer  för  deras 
 engagemang  i  att  skapa  en  hållbar 
 framtid     tillsammans. 

 Daniel     Mühlbach 
 VD 
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 Finansiell     information 
 Jämförelsesiffror     inom     parentes     avser     motsvarande     period     föregående     år     i     resultat     och     nyckeltal     respektive     2021-12-31     avseende     balansräkningen     om     inget     annat     anges  . 

 Resultat     och     nyckeltal  Nettoomsättning  för   fjärde   kvartalet    (Q4)  
 uppgick    till   318,1  (430,7)    msek,    en    negativ  tillväxt  på    -26,1  (9,7)%  främst 
 beroende  på  Norden  som  backat  -32,3  (12,5)%.  Tyskland,  Storbritannien 
 och  Nederländerna  visar  fortsatt  potential  och  har  ökat  omsättningen 
 med  38%,  23%  respektive  17%  jämfört  med  Q4  föregående  år. 
 Nettoomsättningen  för  helåret  uppgick  till  1 096,6  (1 497,4)  msek,  en 
 negativ  tillväxt  på  -26,8  (37,5)%.  Bruttovinsten  före  extraordinär 
 nedskrivning  av  lager  i  Q4  uppgick  till  147,1 (166,2) msek,  motsvarande 
 46,2 (38,6)%  av  nettoomsättningen  positivt  påverkad  av  en  svag  krona 
 och  med  en  ökad  försäljning  i  andra  valutor.  Den  extraordinära 
 nedskrivningen  uppgick  till  186,1  msek.  Övriga  externa  kostnader 
 uppgick  för  Q4  till  122,1 (134,1) msek  motsvarande  38,4 (31,1)%  av 
 nettoomsättningen.  Kostnaderna  består  främst  av  marknadsföring  och 
 frakt.  Den  relativa  kostnadsökningen  är  fortsatt  påverkad  av  en  ökad 
 försäljningsandel  utanför  Norden  där  fraktkostnaderna  är  högre. 
 Kostnaderna  kompenseras  dock  av  ökade  fraktintäkter  med  positiv 
 inverkan  på  bruttomarginalen.  Personalkostnader  för  Q4  uppgick  till 
 14,9 (17,5) msek,  fördelat  på  68  (94)  st  heltidstjänster,  varav  41  (51)  st 
 på  huvudkontoret  i  Kista  och  27  (43)  st  för  lagerverksamheten  i 
 Eskilstuna.  Rörelseresultat  (EBITA)  för  Q4  uppgick  till  -176,3  (14,6) 
 msek,  och  justerat  för  extraordinära  nedskrivningen  till  9,9  (14,6)  msek. 
 Periodens  resultat  uppgick  till  -157,1  (-3,6)  msek  för  Q4.  Finansnettot 
 för  Q4  uppgick  till  -5,7 (-4,6)  msek.  Avskrivningar  på  immateriella 
 tillgångar  under  Q4  uppgick  till  14,0 (12,9)  msek.  Uppskjuten  skatt  har 
 påverkat  kvartalets  resultat  positivt  med  38,8  (-0,7)  msek,  främst 
 förklarad     av     den     extraordinära     lagernedskrivningen. 

 Kassaflöde     och     likviditet  Kassaflödet  från  den  löpande  verksamheten 
 uppgick  i  Q4  till  11,4  (38,6)  msek  och  för  helåret  till  -72,3 (82,0) msek. 
 Det  positiva  kassaflödet  under  Q4  är  främst  en  säsongsrelaterad  effekt. 
 Amortering  av  förvärvsrelaterade  lån  har  under  Q4  skett  med  18,8  (18,8) 
 msek  och  under  helåret  med  112,5  (56,3)  msek.  Kassaflödet  i  Q4 
 uppgick  till  -8,4  (-14,5)  msek  och  för  helåret  till  -39,7 (0,7) msek. 
 Tillgänglig  likviditet  (inkl  checkräkning)  var  på  balansdagen 
 6,3 (42,2) msek.  Genomförda  kostnadsbesparingar  och  pågående 
 lagerminskning     väntas     förbättra     likviditeten     under     året. 

 Finansiell  ställning  På  balansdagen  uppgick  soliditeten  till  40,3  (48,2)%. 
 Goodwill  uppgick  på  balansdagen  till  344,7 (357,2) msek,  där 
 minskningen  förklaras  av  årets  planenliga  avskrivningar  om  41,5  msek 
 samt  under  året  genomförda  förvärv.  Lagret  har  sedan  Q3  2021  minskat 
 med  62,7  msek,  före  den  extraordinära  nedskrivningen.  På  balansdagen 
 uppgick  lagervärdet  efter  nedskrivning  till  564,5  msek.  Under  Q4  har 
 skulder  till  kreditinstitut  (inkl  checkräkningskredit)  minskat  med  18,8  från 
 295,0 msek  till  276,3 msek.  Uppskjuten  skattefordran  uppgår  på 
 balansdagen     till     95,4     (26,1)     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  Bolaget  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  finns  risk  för  fortsatt  svag 
 efterfrågan  med  lägre  försäljning  som  följd.  Den  vikande  försäljningen 
 till  följd  av  rådande  marknadsläget  har  påverkat  bolagets  likviditet 
 negativt.  Bolaget  arbetar  proaktivt  med  att  reducera  inköp  och 
 accelerera  utförsäljning  för  att  minska  risker  kopplat  till  bolagets 
 likviditet.  Mer  information  om  risker  presenteras  i  Footway  Groups 
 årsredovisning     2021. 

 Väsentliga     händelser  Centralisering  av  logistik  I  december  beslutades 
 att  lagerverksamheten  ska  centraliseras  till  bolagets  nyligen  utbyggda 
 lager  i  Eskilstuna.  Flytten  väntas  minska  bolagets  kostnader  relaterade 
 till  hyra,  administration  och  system  med  ca  30  msek  på  årsbasis  efter 
 genomförandet.  Även  kostnader  relaterade  till  frakt  väntas  minska  med 
 ca  10-15  msek/år  pga  minskad  komplexitet.  Flytten  medför  även 
 kostnader  av  engångskaraktär  om  ca  30  msek.  Extraordinär 
 nedskrivning  av  lager  Bolaget  har  beslutat  att  genomföra  en 
 extraordinär  lagernedskrivning  på  186,1  msek.  För  att  skapa  förbättrad 
 likviditet  och  accelerera  försäljningen  kommer  produkter  inlevererade 
 under  2021  eller  tidigare  att  säljas  ut  via  bolagets  outlet  Brandosa.com.. 
 Finansiering  Under  Q2  genomfördes  en  företrädesemission.  Emissionen 
 tecknades  till  ca  85%  och  tillförde  bolaget  126  msek  efter 
 emissionskostnader.  Bolagsstämma  Den  20  maj  2022  beslutade 
 årsstämman  att  lämna  utdelning  till  ägare  av  preferensaktier  med  2  kr 
 per  kvartal.  Genom  bemyndigande  från  årsstämman  2022  kan  styrelsen 
 besluta  om  emission  av  aktier  om  högst  20%  av  antalet  aktier  vid 
 tidpunkten  för  årsstämman.  Under  Q4  har  bemyndigandet  inte  nyttjats 
 och     det     återstår     drygt     19%     av     bemyndigandet. 

 Väsentliga     händelser     efter     periodens     utgång  Inga  väsentliga  händelser 
 har     skett     efter     periodens     utgång. 

 Ägande  Totalt  antal  stamaktier  uppgick  per  balansdagen  till 
 101 999 279,  fördelade  på  12 719 419   A-aktier  och  89 279 860  B-aktier 
 (ISIN-kod:  SE0011563295).  Förändringen  under  året  beror  på  genomförd 
 företrädesemission,  riktad  nyemission  i  samband  med  förvärv  samt  av 
 aktieägare  önskad  omvandling  från  A-  till  B-aktier.  Antal  preferensaktier 
 (ISIN-kod:  SE0007186176)  uppgick  till  550 340.  Genomsnittligt  antal 
 stamaktier  i  bolaget  före  utspädning  uppgick  till  95 786 674 
 (88 036 431).  Teckningsoptioner  Genom  att  emittera  teckningsoptioner 
 till  anställda  kan  medarbetares  ersättning  knytas  till  bolagets  framtida 
 resultat-  och  värdeutveckling.  På  balansdagen  fanns  2 000 000 
 utestående  teckningsoptioner  som  motsvarar  2 000 000  aktier.  Villkor 
 framgår     av  footway.com/investors  . 

 Röster     i     procent  Kapital     i     procent 

 Aktieägare  31     dec     2022  31     dec     2021  31     dec     2022  31     dec     2021 

 Daniel     Mühlbach  24,88  26,21  8,05  9,01 
 Rutger     Arnhult     via     bolag  24,43  22,18  29,21  25,13 
 eEquity  11,58  12,25  11,71  13,44 
 Northzone     VII     LP  10,36  10,96  8,67  9,95 
 Stiftelsen     Industrifonden  5,17  4,69  10,95  10,77 
 AltoCumulus  3,52  3,19  7,45  7,32 
 Louise     Liljedahl  2,72  2,85  0,86  0,93 
 Svea     Bank  2,41  1,81  5,09  4,16 
 Övriga  14,93  15,86  18,01  19,29 
 Summa  100,00  100,00  100,00  100,00 
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 Finansiella     tabeller     med     noter 

 Resultaträkning     i     sammandrag     (msek)  Not  Q4     22  Q4     21        2022  2021        

 Nettoomsättning  2  318  431  1097  1497 
 Handelsvaror  3  -357  -265  -840  -915 
 Övriga     externa     kostnader  -122  -134  -478  -515 
 Personalkostnader  -15  -17  -66  -61 
 Avskrivn.materiella     anläggningstillgångar  -0  -0  -1  -0 
 Rörelseresultat     (EBITA)  4  -176  15  -288  6 
 Avskrivn.immateriella     anläggningstillgångar  6  -14  -13  -54  -50 
 Rörelseresultat     (EBIT)  -190  2  -342  -44 
 Finansiella     intäkter  0  0  0  1 
 Finansiella     kostnader  -6  -5  -21  -23 
 Inkomstskatt  39  -1  69  7 
 Periodens     resultat/Totalresultat  -157  -4  -294  -59 
 Resultat     per     stamaktie     före     utspädning     (sek)  -1,65  -0,05  -3,11  -0,72 
 Resultat     per     stamaktie     efter     utspädning     (sek)  -1,65  -0,05  -3,11  -0,72 

 Balansräkning     i     sammandrag     (msek)  Not 
 31     dec 

 2022 
 31     dec 

 2021 

 Goodwill  345  357 
 Övriga     immateriella     anläggningstillgångar  30  43 
 Materiella     anläggningstillgångar  5  6 
 Finansiella     anläggningstillgångar  5  19  19 
 Uppskjuten     skattefordran  95  26 
 Summa     anläggningstillgångar  494  451 
 Varulager  565  739 
 Kortfristiga     fordringar  42  47 
 Likvida     medel  6  42 
 Summa     tillgångar  1107  1279 
 Aktiekapital  10  9 
 Fond     för     utvecklingsutgifter  19  24 
 Överkursfond  921  798 
 Balanserat     res.     inkl     periodens     resultat  -503  -215 
 Summa     eget     kapital  447  616 
 Långfristiga     skulder     till     kreditinstitut  -  19 
 Kortfristiga     skulder     till     kreditinstitut  5  276  320 
 Leverantörsskulder  290  218 
 Övriga     kortfristiga     skulder  70  73 
 Upplupna     kostnader     och     förutbetalda     intäkter  24  33 
 Summa     eget     kapital     och     skulder  1107  1279 

 Förändring     i     eget     kapital     i     sammandrag     (msek)     2022  2021 

 Ingående       eget       kapital                     616        636       
 Nyemissioner /inbetald     optionspremie        129        44       
 Utdelning                     -4        -4        
 Periodens       resultat                      -294        -59       
 Utgående       eget       kapital               447        616 

 Kassaflöde     i     sammandrag     (msek)  Not  Q4     22  Q4     21        2022  2021        

 Resultat     efter     finansiella     poster  -196  -3  -363  -66 
 Poster     som     inte     ingår     i     kassaflödet  6  201  13  242  50 
 Ökning(-)/Minskning     (+)     av     varulager  -  74  -12  75 
 Ökning(-)/Minskning     (+)     av     rörelsefordringar  -5  6  4  12 
 Ökning(+)/Minskning     (-)     av     rörelseskulder  11  -52  57  11 
 Kassaflöde     från     den     löpande     verksamheten  11  39  -72  82 
 Förvärv     av     immateriella     tillgångar  -  -12  -29  -25 
 Förvärv     av     materiella     anl.     tillgångar  -  -1  -0  -6 
 Förändring     finansiella     anl.tillgångar  -  -9  -  -4 
 Kassaflöde     från     investeringsverksamheten  -  -22  -29  -35 
 Nyemission/Inbetald     optionspremie  -  1  129  44 
 Nyupptagna     lån  -  -  50  - 
 Amortering     lån  -19  -19  -113  -56 
 Förändring     checkräkningskredit  -  -13  -  -30 
 Utdelning  -1  -1  -4  -4 
 Kassaflöde     från     finansieringsverksamheten  -20  -31  62  -46 
 Periodens     kassaflöde  -9  -15  -40  1 
 Likvida     medel     vid     periodens     början  13  56  42  39 
 Kursdifferens     i     likvida     medel  2  1  4  2 
 Likvida     medel     vid     periodens     slut  6  42  6  42 

 Noter 
 Not     1.     Redovisningsprinciper  Footway  Group  AB  följer  ÅRL  och  RFR2.  Samma 
 redovisningsprinciper  och  beräkningsgrunder  tillämpas  som  i  bolagets  senaste 
 årsredovisning.  Delårsrapporten  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.  Nettoomsättning  inkluderar 
 övriga     rörelseintäkter     avseende     uthyrning     av     lageryta     till     externa     parter. 
 Not     3.     Handelsvaror  justerat  för  extraordinär  lagernedskrivning  uppgår  till  171 
 msek     för     Q4     och     653     msek     för     helåret. 
 Not     4.     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     5.     Ställda  säkerheter  består  av  spärrade  bankmedel  om  18,6 msek  avseende 
 hyresdeposition.  Pantförskrivna  företagsinteckningar  finns  om  totalt  498,5 msek. 
 Checkräkningskrediten     uppgår     på     balansdagen     till     245     msek. 
 Not     6.     Ej  kassaflödespåverkande  poster  består  främst  av  extraordinär 
 lagernedskrivning  om  186,1  msek  och  planenlig  avskrivning  på  goodwill  om  10,8 
 msek     för     Q4     respektive     41,5     msek     för     helåret. 
 Not     7.     Alternativa  nyckeltal  presenterar  finansiella  mått  som  inte  definieras 
 enligt  Årsredovisningslagen  och  RFR2.  Nyckeltalens  definitioner  återfinns  i 
 årsredovisning  2021.  Under  kvartalet  har  justerad  EBITA  och  justerad  bruttovinst 
 tillkommit  som  nyckeltal  och  definieras  som  EBITA  exklusive  extraordinär 
 nedskrivning  respektive  bruttovinst  exklusive  extraordinär  nedskrivning.  Inga 
 andra     förändringar     av     nyckeltalens     definitioner     har     skett     under     kvartalet. 
 Not     8.     Närståendetransaktioner  Inga  närståendetransaktioner  har  skett  under 
 kvartalet. 

 _______________ 

 Stockholm     den     3     februari     2023 
 Daniel     Mühlbach,     VD 
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