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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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Nyemission av stamaktier
I april genomfördes en riktad stamaktieemission om 50 
miljoner kronor. Efterfrågan på skor hade ökat och blivit 
större än vad Footway kunde tillgodose, därför beslutade 
styrelsen att tillföra bolaget ytterligare finansiella resurser 
genom nyemission.  

Apr

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.

Jul

En mobil sajt för mobila kunder

Lönsamhet

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.

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. 

Okt

2 0 1 5

2 0 1 6

väsentliga händelser
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vd har ordet
I vår fyller vi fem år och under vår spännande resa har vi etablerat oss som Nordens största 
online-butik för skor.

Vi gick in i 2015 med integrationen av Brandos och upprättandet av vårt nya lager bakom oss. 
Med det arbetet skapade vi en stabil plattform att bygga vidare på. En plattform som fått mer 
kraft tack vare alla förbättringar som genomförts under 2015. 

Vårt första år med lönsamhet.

Vägen dit har präglats av ett konstant fokus på kunden och olika sätt att göra Footway-
upplevelsen enklare, roligare och bättre. Självklart finns det flera skäl till vår lönsamhet, som ni 
kan läsa om i den här årsredovisningen. Här nämner jag tre som varit fundamentala. 

Kundnöjdheten är den främsta anledningen och skälet är enkelt - vi är ingenting utan våra 
kunder. Tack vare snabba leveranser får vi nöjdare kunder, färre returer och färre ärenden. Något 
som också minskar våra kostnader för marknadsföring, frakt och administration. 

Leverantörssamarbetet är viktigt för att nå lönsamhet, tätt sammankopplat med kundnöjdheten. 
Vi har genomfört 25 internutbildningar inom olika skokategorier för att bli vassare och kunna 
erbjuda våra kunder ännu bättre service. Samarbetet med leverantörerna har också resulterat i 
ett mer konsumentdrivet utbud, snarare än ett modedrivet – vilket ökat försäljningen och minskat 
antalet produkter som legat kvar på lagret. 

Enkelhet är centralt för oss på Footway. Att handla på Footway ska vara enkelt, precis som våra 
egna arbetsprocesser. Ju enklare vi jobbar, desto enklare blir upplevelsen för våra kunder.

De här tre insatserna har genomsyrats av våra värderingar: kund, kul och kompis. Vi har roligt 
när vi jobbar och jag är övertygad om att det smittar av sig på våra kunder. 

Ett stort tack till alla våra kunder och alla medarbetare i Footway-teamet.

Om du vill veta exakt hur roligt vi har, eller bara ta en fika med oss – kom förbi vår skolåda i 
Kista. 

Välkommen!
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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 2015 var 81 procent 
(Net Promoter Score är både ett mått och en 
undersökningsmetod som ger ett värde på hur 
lojala dina kunder är).
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Näthandeln växer

Footway verkar på en spännande marknad. Tack 
vare tidig och kraftig utbredning av bredband och 
internetanslutningar i Norden var nordborna kvicka med 
att anamma e-handel. Idag går kurvan stadigt uppåt och 
fler inser fördelarna med att handla online. 

E-handeln ökar i Sverige… 
Enligt E-barometern (en studie från PostNord, 
Svensk Digital handel och HUI Research) 
ökade näthandeln under 2015 och tillväxten 
var 19 procent i Sverige. Omsättningen 
uppgick till cirka 50 miljarder kronor, ungefär 7 
miljarder kronor mer än 2014 och en tiodubbel 
ökning sedan 2003. 

Av den totala handeln utgör e-handeln nästan 
7 procent till skillnad från cirka 6 procent 2014. 

... och i Norden
Footway säljer skor till alla länder i Norden, en 
e-handelsmarknad som växer med cirka 15 
procent per år. Under 2014 handlade 
nordborna för 140 miljarder kronor på nätet. 
Över hälften av alla nordbor handlar på nätet.1 

Kläder och skor utgör 35 procent av 
näthandeln i Norden och är den största 
branschen online.2 

Mode på nätet 
I Sverige är kläder och skor den näst största 
branschen på nätet. Svenskarna e-handlade 

kläder och skor för ungefär 8 miljarder kronor 
förra året och tillväxten var 12 procent. Gapet 
mellan traditionell klädhandel och köp via 
nätet minskade. Modebranschen på nätet 
utgör 13 procent av den totala 
modeförsäljningen, till skillnad från 12 procent 
2014.  
 
Nästan hälften av de som handlar på nätet har 
köpt kläder eller skor.3 Tre gånger så många 
kvinnor som män handlar kläder på nätet, 
kvinnor är också mer benägna att shoppa från 
mobiltelefonen.4 

Skor utgör 8 procent av modeförsäljningen på 
nätet.5 

Mobilshopping allt vanligare
I Norden ökade antalet som handlar från 
mobiltelefoner med cirka 80 procent, från 9 till 
16 procent, jämfört med 2014.6 Under 2015 
hade nästan varannan svensk handlat med sin 
mobiltelefon.7 Tillväxten för mobilhandel i 
Norden har nästan fördubblats jämfört med 
2014.8

1) Rapport från Klarna: E-handelstrender 2015 – Så handlar vi på nätet 
2) E-handel i Norden 2015 
3) E-barometern 2015 
4) Svensk E-handel 2015 – DIBS årliga rapport om e-handel, mobil handel och betalningar 
5) E-barometern 2015
6) E-handel i Norden Q2 2015 
7) Svensk E-handel 2015 – DIBS årliga rapport om e-handel, mobil handel och betalningar 
8) Rapport från Klarna: E-handelstrender 2015
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Miljontals nordbor handlar på nätet och de bestämmer. Förr 
var det vanligare att e-handlarna satte villkoren men idag ser 
det annorlunda ut. Kunder får en större inverkan tack vare att 
interaktionen förenklas, både kunder emellan och mellan kunder 
och försäljare.

E-post är det bästa sättet att 
locka nordiska konsumenter.9  
På Footway har vi under 2015 
implementerat ett nytt 
e-postverktyg som underlättar 
segmentering, möjliggör 
personliga mejl och som 
skapar sömlösa 
shoppingupplevelser.

Krav på registrering och 
tillkommande kostnader som 
konsumenten inte fått 
information om är de två 
vanligaste skälen till att man 
avbryter sitt köp – vanligare 
än lång leveranstid och 
tekniska problem.12 

På Footway har 
registreringskraven lyst med 
sin frånvaro sedan starten av 
våra sajter.

Det ska vara enkelt att handla 
online. Nästan 70 procent av 
svenskarna väljer e-handel av 
det skälet,10 vilket ställer höga 
krav på en enkel och 
lättnavigerad sajt. Om det är 
komplicerat att handla, byter 
man butik. 

De nordiska konsumenterna 
anser att bra och tydlig 
information om produkter är 
enskilt viktigast när de ska 
handla en vara på nätet.11 
Något Footway tagit fasta på 
– våra produktsidor är enkla, 
tydliga och ger kunderna 
möjligheten att se skorna i 3D.

Enkelhet och tydligheTE-post mest omtyckt Registrering irriterar

maktskifte

12

9) Rapport från PostNord: E-handel i Norden Q2 2015 
10) Svensk E-handel 2015 – DIBS årliga rapport om e-handel, mobil handel och betalningar 
11) Rapport från PostNord: E-handel i Norden Q2 2015 
12) Rapport från PostNord: E-handel i Norden Q2 2015



Det är inte bara vår bransch som är unik – det är vi också. 
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.

Så växer vi

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. 

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.  

Vi ser kunder, kollegor och 
leverantörer som kompisar. 
Kompisar tar man hand om och 
har kul tillsammans med. 

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.

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

Vår lönsamhet kan du läsa mer 
om på nästa sida. 

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. 

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

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

Våra kundervåra värderingar vår lönsamhet

13



2015 är det första året vi når lönsamhet. Något som ger oss fler 
möjligheter att utveckla vårt företag och göra det bättre för fler 
kunder att handla skor på Footway. Under 2015 har vi utvecklat 
och förbättrat vårt arbete med fokus på kundnöjdhet, enkelhet 
och leverantörssamarbete.

vår lönsamhet

Under 2015 har vi bland annat 
åkt ut och personligen levererat 
skor till våra kunder, 
automatiserat processer för 
returhantering och utvecklat 
samarbetet med Klarna för att 
göra betalningsprocessen 
enklare för våra kunder.  
 
Kundnöjdheten syns till 
exempel genom ett NPS-värde 
på 81 procent och 9,4 av 10 i 
betyg på Sveriges största 
prisjämförelsesajt. 

Under 2015 genomförde vi 25 
internutbildningar tillsammans 
med våra leverantörer. 

Vi har under året fördjupat 
samarbetet med våra 
leverantörer för att erbjuda våra 
kunder en ännu mer 
informationsrik och 
inspirerande upplevelse. 

Vi jobbar nära leverantörerna 
för att inspirera våra kunder 
och skapa det bästa utbudet av 
skor.

Det är lätt att göra det svårt 
och tvärtom. Majoriteten av de 
som handlar på nätet gör det 
för att det är enklare och 
bekvämare. Vår största insats 
för att förenkla 
kundupplevelsen var arbetet 
med vår nya mobilanpassade 
och responsiva sajt som 
släpptes i oktober.  
 
Med ett inspirerande och 
kundanpassat innehåll på vår 
sajt växer den organiska 
trafiken. Förra året ökade vår 
trafik med cirka 60 procent och 
trafiken från mobila enheter 
fördubblades.  

Nöjdare kunder - 
bättre omdömen

Enklare upplevelse - 
ökad trafik

tillsammans blir vi 
ännu bättre

14
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footway och framtiden

I takt med att vår omvärld och bransch utvecklas behöver 
Footway bli ännu bättre och leda e-handeln framåt. 
Många sporrande uppgifter står för dörren, bland annat 
expandering till nya marknader och en utökad närvaro i 
sociala medier. 

E-handel i Europa
Den europeiska e-handeln växer och under 
förra året fanns 247 miljoner 
e-handelskonsumenter i Europa. Nordborna 
ligger i framkant i Europa, här har 88 procent 
e-handlat, jämfört med Italien där 54 procent 
har shoppat på nätet. Tillsammans med Polen 
står Italien för det minst e-handelsbenägna 
landet, till skillnad från Storbritannien och 
Tyskland där många e-handlar (87 respektive 
88 procent).13 

sociala medier – att vara personlig
Facebook och andra sociala medier har visat 
sig vara här för att stanna. För Footway är 
Facebook en given mötesplats där det finns 
gott om utrymme att vara personlig och föra 
direkta dialoger med våra kunder. Under 2016 
kommer vi att utöka vår närvaro på Facebook 
och andra sociala medier och effektivisera den 
närvaron med personliga blogginlägg och 
inspirerande annonser. 

Dialog på kundernas villkor
När kanalerna för effektiv kunddialog blir fler, 
måste Footway fortsätta att kommunicera på 
kundernas villkor. Vi måste finnas tillgängliga 
för våra kunder när de behöver, utöka deras 
recensionsmöjligheter och skapa tävlingar och 
innehåll.

Mobila konsumenter
Under förra året ökade mobiltrafiken, både till 

Footways sajter och generellt inom e-handeln. 
Det finns inget som säger att den trenden 
kommer att avta. Vi kommer att jobba för att 
skapa en ännu bättre mobil 
shoppingupplevelse.

Omnikanalhandel 
Shoppingen har inte blivit helt digital och det 
lär nog inte hända heller. Istället pekar det 
mesta mot att den fysiska shoppingen blandas 
med den digitala. Konsumenterna använder 
olika plattformar, som mobil och dator, för att 
läsa på om önskade produkter och testar dem 
sedan i butiker för att kanske köpa dem via 
datorn senare. Begreppet kallas 
Omnikanalhandel. 

Konsumenter idag använder en mix av 
sökmotorer, webbutiker, fysiska butiker, 
kundtidningar, e-post och kundservice för att 
göra sina val. För handeln utgör det en 
utmaning, kunden vill få samma 
köpupplevelse i de olika kanalerna och det 
ska ske sömlöst. 

I och med att Footway inte har någon större 
försäljning i fysiska butiker, förutom i vår outlet 
i Kista, är inte Omnikanalhandel centralt ur det 
perspektivet – däremot blir det viktigt för oss 
att vara medvetna om hur kunderna använder 
sina mobila enheter. Eftersom så pass många 
kunder väljer att läsa på om planerade inköp 
blir det centralt för Footway att kunna erbjuda 
den informationen, dels genom ökade 
recensionsmöjligheter men också genom 
inspirerande och lärorikt innehåll på sajten. 

13) Rapport från PostNord: E-handel i Europa 2015
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Styrelsen och verkställande direktören för Footway Group AB (publ), org nr. 556818-4047 avger härmed 

årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. 

 

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 

 

Under året 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. 

I mars förvärvades löparskospecialisten RunForest via ett inkråmsförvärv. Förvärvet adderade sortiment, 

kontakter, kunnande och kunder som ytterligare stärker Footways position som Nordens ledande 

skohandlare på nätet, där sportskor är en viktig kategori. 

Footway har under 2015 väsentligt stärkt finansieringen i tre delar: 

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. Se vidare i not 15 Eget kapital. 

Nyemission av nytt aktieslag – preferensaktier 

I juni 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. Se vidare i not 15 Eget kapital. Preferensaktien handlas på Nasdaq First North. 

Utökad bankfinansiering rörelsekapital 

Ökning checkkredit hos Danske Bank, från 30 000 Tkr till 60 000 Tkr.  
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På extra bolagsstämma i juni 2015 beslutades det att göra Footway Group AB till ett publikt bolag. Detta 

för att möjliggöra listning av de emitterade preferensaktierna på Nasdaq First North. 

 

Nedanstående tabell illustrerar de största stamaktieägarna. Utöver dessa aktieägare finns ingen 

aktieägare som enskilt innehar aktier motsvarande fem procent eller mer av kapital eller röster. 

 2015  2014 
Aktieägare Andel 

kapital, % 
Andel 

röster, % 
 Andel 

kapital, % 
Andel 

röster, % 
eEquity AB 24,7 24,9  25,2 25,2 
Stiftelsen Industrifonden 17,1 17,2  17,4 17,4 
M2 Capital Management AB 16,0 15,9  16,1 16,1 
Northzone Ventures VII 14,4 14,6  14,7 14,7 
Daniel Mühlbach 12,5 12,5  13,9 13,9 
Övriga 15,3 14,9  12,7 12,7 
 100 100  100 100 

 

Antalet stamaktieägare uppgick på balansdagen till 36 stycken (36). Bolaget är sedan 2011 anslutet till 

Euroclear. 

 

Footway Group AB (publ) är moderbolag i en koncern med rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, Norge, 

Finland och Danmark i nedanstående struktur: 

 

Se vidare i not 13 Andelar i koncernföretag 
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Nettoomsättningen uppgick till 259 865 Tkr (221 85914)

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 606 Tkr (-39 345) 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 249 Tkr (-74 174) 

Resultatet efter skatt uppgick till -7 048 Tkr (-64 858) 

Soliditeten per 31 december uppgick till 72,6 procent (60,1) 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 37 stycken (46) 

 

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. 

 

Årsstämman 2015 beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter utöver styrelsens 

ordförande, Sanna Suvanto-Harsaae, som ska fakturera arvode om 150 000 kronor via bolag. Revisorn 

ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning baserad på verklig tid för uppdragets utförande. 

Footways styrelse består av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter: 

Ordinarie ledamöter     Suppleanter 

Sanna Suvanto-Harsaae, ordförande   Felix Erhardt 

Daniel Mühlbach, vd     Tore Tolke 

Patrik Hedelin 

Mia Arnhult 

Johan Englund 

Tim He 

  

                                                      
14) Jämförelsesiffran innehåller verksamhet i dotterbolaget Brandos AB (publ) som avslutats i samband med integrationen av Brandos in i moderbolaget 
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är valda som revisorer i bolaget med auktoriserade revisorn Arne 

Engvall som huvudansvarig revisor (byråval). 

Revisionen omfattar i huvudsak löpande revision och granskning av årsredovisningen, bokföring samt 

viss revisionsrådgivning. 

 

 

Tkr 2015 2014 2013 2012 2011 

      

Nettoomsättning 259 865 157 468 87 795 26 173 3 148 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 2 447 -22 859 -27 828 -23 848 -6 665 
Balansomslutning 294 434 197 024 217 655 41 818 37 657 

Medelantalet anställda 37 46 38 17 5 

Soliditet,  procent 69 55 43 30 94 

 

Omsättning och rörelseresultat (EBITDA-nivå) för moderbolaget (Tkr): 

 

Under bolagets femte verksamhetsår nådde Footway lönsamhet. Det är ett resultat av ett långsiktigt 

arbete vilande på hög kundnöjdhet, tätt samarbete med leverantörer och enkelhet i alla led. 

Utvecklingen för moderbolaget presenteras då omsättnings- och resultatsiffrorna för koncernen år 2014 

innehåller verksamhet i dotterbolaget Brandos AB (publ) som avslutats i samband med integrationen av 

Brandos in i moderbolaget.  
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Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Överkursfond 328 647 820 kr 
Balanserade vinstmedel -121 346 565 kr 
Årets resultat -10 425 115 kr 

 196 876 140 kr 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att  

till innehavare av preferensaktier 
utdelas 8 kronor per aktie 

 
4 402 720 kr 

i ny räkning överförs 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. 

Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskaper, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering 

och kapitalanvändning under året, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 
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Tkr  Not Koncernen  

   2015  2014  

       
Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning  3 259 865  221 859  

Övriga rörelseintäkter   -  5  

Summa rörelsens intäkter   259 865  221 864 

 

 

       
Rörelsens kostnader       

Handelsvaror   -136 436  -124 870  

Övriga externa kostnader  4, 5 -96 045  -108 757  

Personalkostnader  6 -20 779  -27 582  

Summa rörelsens kostnader   -253 259  -261 209  

       
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar   6 606  -39 345  

       
Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 

 
11, 12 -10 734 

 
-18 230 

 

Rörelseresultat   -4 129  -57 575  

       
Resultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   45  116  

Räntekostnader och liknande resultatposter  8 -5 165  -16 715  

Summa resultat från finansiella poster   -5 120  -16 599  

       
Resultat efter finansiella poster   -9 249  -74 174  

       
Skatt på årets resultat  9 2 201  9 316  

Årets resultat   -7 048  -64 858  

       
Hänförligt till       

  Moderbolagets ägare   -7 048  -64 424  

  Minoritetsintresse   -  -433  
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Tkr  Not Koncernen  

   2015-12-31  2014-12-31  

       
Tillgångar       

       
Anläggningstillgångar       

       
Immateriella anläggningstillgångar       

Goodwill  11 64 443  74 318  

Övriga immateriella anläggningstillgångar   460  -  

       
Materiella anläggningstillgångar       

Maskiner och andra tekniska anläggningar  12 1 292  829  

       
Finansiella anläggningstillgångar       

Uppskjutna skattefordringar  10 24 326  22 023  

Depositioner   -  172  

Summa anläggningstillgångar   90 521  97 342  

       
Omsättningstillgångar       

       
Varulager       

Varulager   162 480  83 151  

       
Kortfristiga fordringar       

Övriga kortfristiga fordringar   7 932  6 222  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 6 565  3 729  

Summa kortfristiga fordringar   14 497  9 951  

       
Kassa och bank       

Kassa och bank   22 311  4 996  

Summa omsättningstillgångar   199 286  98 098  

Summa tillgångar   289 808  195 440  
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Tkr  Not Koncernen  

   2015-12-31  2014-12-31  

       
Eget kapital och skulder       

       
Eget kapital  15     

       
Aktiekapital   6 156  5 149  

Övrigt tillskjutet kapital   335 948  232 273  

Annat eget kapital, inklusive årets resultat   -131 732  -121 432  

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 

aktieägare 

  210 372   115 990  

       
Minoritetsintresse   -  1 389  

Summa eget kapital   210 372  117 379  

       
Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut  16 6 591  2 000  

Summa långfristiga skulder   6 591  2 000  

       
Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   38 667  21 401  

Checkräkningskredit  17 -  4 239  

Övriga kortfristiga skulder  16, 18 5 053  15 569  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  19 29 125  34 852  

Summa kortfristiga skulder   72 844  76 061  

Summa eget kapital och skulder   289 808  195 440  

       
       
Ställda säkerheter  20 73 500  45 000  

       
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  
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Tkr  Koncernen 

 
 2015-01-01 

2015-12-31 

2014-01-01 

2014-12-31 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -4 129 -57 575 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

- Avskrivningar  10 734 18 230 

- justering för förlust vid försäljning av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar 

 - 2 545 

- ej kassaflödespåverkande valutavinster  -1 898 - 

Erhållen ränta  45 116 

Erlagd ränta  -5 165 -11 869 

Betald inkomstskatt  -103 -80 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelseresultat 

 -515 -48 633 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av varulager  -79 329 7 397 

  Ökning/minskning av fordringar  -4 546 13 185 

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  9 822 -55 015 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -74 568 -83 066 

    
Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
 

 -785 - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -997 -210 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  - 2 000 

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella 
placeringar 

 172 766 

Förvärv av andel i dotterföretag  -2 641 -2 307 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 251 249 

    
Finansieringsverksamheten    

Tidigare tecknat, under året inbetalt kapital  - 62 893 

Nyemission  108 512 56 848 

Kostnader för nyemission  -2 466 - 

Utdelning preferensaktie  -1 018 - 

Förändring av checkräkningskredit  -4 239 -14 419 

Amortering av skuld  -4 379 -31 565 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  96 410 73 757 

    
Ökning/minskning av likvida medel  17 591 -9 060 

Likvida medel vid årets början  4 996 13 737 

Kursdifferens i likvida medel  -276 319 

Likvida medel vid årets slut 

 

 22 311 4 996 
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Tkr  Not Moderbolaget 

   2015  2014 

      
Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning  3 259 865  157 468 

Övriga rörelseintäkter   -  5 

Summa rörelsens intäkter   259 865  157 473 

      
Rörelsens kostnader      

Handelsvaror   -135 907  -90 293 

Övriga externa kostnader  4, 5 -100 560  -72 676 

Personalkostnader  6 -20 951  -17 363 

Summa rörelsens kostnader   -257 418  -180 332 

      

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar   2 447  -22 859 

      
Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 

 
11, 12 -9 474 

 
-9 291 

Rörelseresultat   -7 027  -32 150 

      
Resultat från finansiella poster      

Resultat från andelar i koncernföretag  7 -2 229  -50 284 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   13  85 

Räntekostnader och liknande resultatposter  8 -4 958  -6 252 

Summa resultat från finansiella poster   -7 173  -56 451 

      
Resultat efter finansiella poster   -14 200  -88 601 

      
Koncernbidrag  7 1 472  846 

Skatt på årets resultat  9 2 304  8 231 

Årets resultat   -10 425  -79 524 
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Tkr  Not Moderbolaget 

   2015-12-31  2014-12-31 

      
Tillgångar      

      
Anläggningstillgångar      

      
Immateriella anläggningstillgångar      

Goodwill  11 57 305  65 920 

Övriga immateriella anläggningstillgångar   460  - 

      
Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner och andra tekniska anläggningar  12 1 292  829 

      
Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i koncernföretag  13 12 060  11 648 

Uppskjutna skattefordringar  10 24 326  22 023 

Summa anläggningstillgångar   95 444  100 420 

      
Omsättningstillgångar      

      
Varulager      

Varulager   162 480  83 151 

      
Kortfristiga fordringar      

Fordringar hos koncernföretag   1 601  3 526 

Övriga kortfristiga fordringar   7 350  2 064 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 6 087  3 691 

Summa kortfristiga fordringar   15 039  9 281 

      
Kassa och bank      

Kassa och bank   21 471  4 172 

Summa omsättningstillgångar   198 990  96 605 

Summa tillgångar   294 434  197 024 
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Tkr  Not Moderbolaget 

   2015-12-31  2014-12-31 

      
Eget kapital och skulder      

      
Eget kapital  15    

      
Bundet eget kapital      

Aktiekapital   6 156  5 149 

      
Fritt eget kapital      

Överkursfond   328 648  224 626 

Balanserad förlust   -121 347  -41 823 

Årets resultat   -10 425  -79 524 

   196 876  103 279 

Summa eget kapital   203 032  108 428 

      
Långfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut  16 6 552  2 000 

Summa långfristiga skulder   6 552  2 000 

      
Kortfristiga skulder      

Skulder till koncernföretag   13 649  14 129 

Leverantörsskulder   38 667  21 399 

Checkräkningskredit  17 -  4 239 

Övriga kortfristiga skulder  16, 18 3 651  13 785 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  19 28 883  33 044 

Summa kortfristiga skulder   84 850  86 596 

Summa eget kapital och skulder   294 434  197 024 

      
      
Ställda säkerheter  20 73 500  45 000 

      
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga 
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Tkr  Moderbolaget 

 
 2015-01-01 

2015-12-31 

2014-01-01 

2014-12-31 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -7 027 -32 150 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

- Avskrivningar  9 474 9 291 

- justering för förlust vid försäljning av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar 

 - 2 545 

Erhållen ränta  13 85 

Erlagd ränta  -4 958 -1 406 

Betald inkomstskatt  - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelseresultat 

 -2 498 -21 635 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av varulager  -79 329 -14 715 

  Ökning/minskning av fordringar  -5 758 -1 689 

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  12 327 -26 434 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -75 258 -64 473 

    
Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -785 -58 863 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -997 -210 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  - 2 000 

Förändring lån till koncernföretag  - -57 061 

Upptagna lån från koncernföretag  - 69 489 

Förvärv av andel i dotterföretag  -2 641 -2 307 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 423 -46 952 

    
Finansieringsverksamheten    

Tidigare tecknat, under året inbetalt kapital  - 62 893 

Nyemission  108 512 56 848 

Kostnader för nyemission  -2 466 - 

Utdelning preferensaktie  -1 018  

Förändring av checkräkningskredit  -4 239 1 832 

Upptagna lån  - 15 000 

Amortering av skuld  -4 379 -22 000 

Erhållet koncernbidrag  846 683 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  97 256 115 256 

    
Ökning/minskning av likvida medel  17 575 3 832 

Likvida medel vid årets början  4 172 91 

Kursdifferens i likvida medel  -276 249 

Likvida medel vid årets slut  21 471 4 172 
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Koncern- och årsredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med bokslutet 2014-01-01 – 2014-12-31. 

 

Koncernens redovisningsprinciper 

Footway Group AB (publ) upprättar koncernredovisning. Samtliga dotterbolag är vid utgången av 

räkenskapsåret helägda och konsolideras i koncernredovisningen, se vidare not 13 Andelar i 

koncernföretag. 

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. 

Nedanstående kurser har använts vid omräkning av utländska valutor vid upprättande av 

koncernredovisning: 

Valuta Kurs 

 Balansdagen Årssnitt 

NOK 0,956 1,047 

EUR 9,135 9,356 

DKK 1,224 1,254 

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, se vidare not 19 Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter.  
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Footway har fyra incitamentsprogram riktade till styrelseledamöter, ledande befattningshavare, 

nyckelpersoner och samarbetspartners till bolaget. 

Utställda optioner under 2015 har redovisats mot överkursfond i eget kapital. 

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. 

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Redovisningsprincipen för varulagret anskaffningsvärde är glidande medelvärde. Bolaget arbetar med en 

modell för hantering av inkurans i lagret via nedskrivning, se vidare not 2 Uppskattning och bedömningar. 
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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 mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, 

övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning 

beräknas bli betalt. 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 

och det belopp som ska återbetalas. 

Kassaflödesanalyserna för koncernen och moderbolaget är upprättade enligt indirekt metod. 

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. 

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
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Vid värdering av goodwillposter har bedömning gjorts på de diskonterade kassaflödena som respektive 

post ger upphov till. Bedömningen baseras på en marknadsplan som bolaget tagit fram för respektive 

marknad och varumärke. 

Avskrivningstiden för goodwill kopplat till förvärvet av Brandos har bolaget satt till 10 år. Bedömningen 

görs att förvärvet kommer generera kassaflöde väl uppgående till den perioden. 

Bolaget gör löpande bedömningar av varulagrets inkurans. Varulagret åsätts en nedskrivningsprocent 

baserat på när produkterna levererats in i lager och återspeglar det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet för hela lagret. Bedömningen görs baserat på analys av hur produkterna presterat 

och dess förväntade återstående tid i lager. Ju längre produkterna legat i lager, desto större är 

nedskrivningen. Att fastställa nedskrivningsbehovet är en väsentlig och svår bedömningsfråga. 

Värdering av aktier i dotterföretag görs löpande och överstiger inte moderbolagets andel av 

dotterföretagets egna kapital. Samtliga av moderbolagets innehav i andra företag betraktas som 

dotterföretag då ägarandelen i samtliga fall överstiger 50 procent. 

Den uppskjutna skattefordran har redovisats som en finansiell anläggningstillgång då bolaget gör 

bedömningen att underskottsavdragen kommer avräknas mot planerade överskott i framtida 

beskattningsår. 

 

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande: 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015  2014  2015  2014 

Försäljning av skor  259 865  221 859  259 865  157 468 

Summa 259 865  221 859  259 865  157 468 

        
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015  2014  2015  2014 

Sverige 169 888  122 391  169 888  96 064 

Norge 49 136  48 415  49 136  32 009 

Danmark 15 378  17 268  15 378  10 446 

Finland 25 463  33 785  25 463  18 949 

Summa 259 865  221 859  259 865  157 468 
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Nettoomsättningens och inköpens fördelning till koncernbolag: 

 Moderbolaget 

 2015 2014 

Försäljning till koncernbolag inom Norden i procent av total 100 100 

Inköp via koncernbolag inom Norden i procent av total - - 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015  2014  2015  2014 

PwC        

Revisionsuppdraget 811  900  660  324 

Skattekonsultation 74  61  74  61 

Övriga tjänster 140  72  138  30 

Summa 1 025  1 033  872  415 

 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015  2014  2015  2014 

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas:        

Förfaller till betalning inom ett år 1 608  2 932  1 608  1 832 

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 4 021  916  4 021  916 

        

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 1 697  8 956  1 697  3 456  

 

Ovanstående redovisning över operationella leasingavtal avser hyreskontrakt för lokaler.  
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 Koncernen  Moderbolaget 

 2015  2014  2015  2014 

Medelantalet anställda        

        
Kvinnor 19  22  19  22 

Män 18  24  18  24 

Totalt 37  46  37  46 

        
Löner, ersättningar, sociala avgifter och 

pensionskostnader 
       

Löner och ersättningar till vd  1 020  906  1 020  906 

Löner och ersättningar till övriga anställda 13 977  19 682  14 149  11 931 

 14 977  20 588  15 169  12 837 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 805  6 287  4 805  3 886 

Pensionskostnader för vd 204  180  204  180 

Pensionskostnader till övriga anställda 772  527  772  460 

Totalt 20 779  27 582  20 951  17 363 

        
Samtlig personal är anställd i det svenska moderbolaget. 

Vd:s avtal innehåller avgångsvederlag om 12 månadslöner. 

Styrelseledamöter     

     
Antal styrelseledamöter på balansdagen  Moderbolaget 

  2015  2014 

Kvinnor  2  1 

Män  4  4 

Totalt  6  5 
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 Moderbolaget 

 2015  2014 

    
Koncernbidrag 1 472  846 

Nedskrivningar -2 229  -50 284 

Summa -757  -49 438 

 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015  2014  2015  2014 

Räntekostnader 1 307  7 773  1 298  6 501 

Netto valutadifferenser 2 883  8 788  2 824  -249 

Övrigt 975  154   836  -  

Summa 5 165  16 715  4 958  6 252 

 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015  2014  2015  2014 

        
Aktuell skatt -103  1 085  -  - 

Uppskjuten skatt 2 304  8 231  2 304  8 231 

Skatt på årets resultat 2 201  9 316  2 304  8 231 

        

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015  2014  2015  2014 

        
Redovisat resultat före skatt -9 249  -74 174  -14 200  -88 601 

        
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) 2 035  16 318  3 124  19 492 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -  -7 002  -497  -11 076 

Erhållet koncernbidrag -  -  -324  -186 

Övrigt 166  -  -  - 

Redovisad skattekostnad 2 201  9 316  2 304  8 231 
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Bolagets tidigare underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar. Skattedelen i 

underskottsavdraget har redovisats som en finansiell anläggningstillgång. Den andel som tillhör årets 

skattemässiga underskott har redovisats som en skattemässig intäkt. Skattemässiga underskott 

härrörande räkenskapsår 2013, och tidigare, redovisades i räkenskapsåret 2014 direkt mot eget kapital. 

 

Uppskjutna skattefordringar Koncernen  Moderbolaget 

 2015  2014  2015  2014 

Härrörande från tidigare räkenskapsår 22 023  13 792  22 023  13 792 

Innevarande räkenskapsår 2 304  8 231  2 304  8 231 

Summa 24 326  22 023  24 326  22 023 

 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

        
Ingående anskaffningsvärde 86 465  86 465  73 863  15 000 

Inköp 325  -  325  58 863 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 86 790  86 465  74 188  73 863 

        
Ingående avskrivningar -12 147  -2 000  -7 943  -2 000 

Årets avskrivningar -10 200  -10 147  -8 940  -5 943 

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 347  -12 147  -16 883  -7 943 

        
Utgående redovisat värde 64 443  74 318  57 305  65 920 
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 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

        
Ingående anskaffningsvärde 1 648  7 428  1 648  7 032 

Inköp 997  210  997  210 

Försäljningar och utrangeringar -  -5 990  -  -5 594 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 645  1 648  2 645  1 648 

        
Ingående avskrivningar -819  -1 015  -819  -1 015 

Försäljningar och utrangeringar -  1 049  -  1 049 

Årets avskrivningar -534  -853  -534  -853 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 353  -819  -1 353  -819 

        
Utgående redovisat värde 1 292  829  1 292  829 

 

  Moderbolaget 

  2015-12-31  2014-12-31 

     
Ingående anskaffningsvärde  61 986  59 679 

Förvärv  2 641  2 307 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  64 627  61 986 

     
Ingående nedskrivning  -50 338  -53 

Årets nedskrivningar  -2 229  -50 285 

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -52 567  -50 338  

     
Utgående redovisat värde  12 060  11 648 

     
 Förvärv och nedskrivningar under räkenskapsåret avser innehavet i Brandos AB (publ). 
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Koncernen består av nedanstående bolag: 

Koncernen Org nr Säte 
Footway AB 556844-9051 Stockholm 
Footway AS 997244397 Oslo 
Footway ApS 0033768516 Köpenhamn     
Footway Oy 2417992-2 Helsingfors 
Brandos AB (publ) 556708-1590 Stockholm 
   Brandos.no AS 993008575 Oslo 

 

 Kapital- 

andel, % 

 Rösträtts- 

andel, % 

 Antal 

andelar/aktier 

 Bokfört värde 

2015-12-31 

 Bokfört värde 

2014-12-31 

Footway AB 100  100  500  50  50 

Footway AS 100  100  101  440  440 

Footway ApS 100  100  100  45  45 

Footway Oy 100  100  1 000  23  23 

Brandos AB (publ) 100  100  20 025 697  11 502  11 090 

   Brandos.no AS 100  100  1 000  -  - 

Summa       12 060  11 648 

 

Brandos.no AS är ett dotterbolag till Brandos AB (publ) och har därför inget redovisat värde i 

moderbolaget Footway Group AB (publ). Det bokförda värdet för Brandos.no AS uppgår till 110 000 

kronor. 

Årsstämman i Brandos AB (publ) fattade i februari beslut om att träda i frivillig likvidation. Bolaget bedriver 

sedan 2014 inte någon verksamhet. 

 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

        
Förskott till leverantör 5 281  2 605   4 803  2 605 

Förutbetalda hyror 412  457  412  457 

Övriga poster 872  667  872  629 

Summa 6 565  3 729  6 087  3 691 
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Förändring av eget kapital, koncernen 

   Annat eget kapital    

 Aktie-      

kapital 

Övrigt 

tillskjutet    

kapital 

Ack. 

valuta-

kursdiff. 

Balanserade 

förluster 

Summa  

 

Minoritets-

intresse 

Totalt 

eget 

kapital 

Eget kapital 

2013-12-31 
3 880 151 849 - -63 163 92 565 3 690 96 256 

Nyemission 864 55 984  - 56 848  56 848 

Konvertibelt skuldebrev 405 24 440  - 24 845  24 845 

Valutadifferenser   -7 499 296 -7 203  -7 203 

Uppskj. skatteeffekter    13 792 13 792  13 792 

Förändring minoritet     - -2 301 -2 301 

Årets resultat - -  -64 858 -64 858  -64 858 

Eget kapital 

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

Nyemission 1 007 107 505   108 512  108 512 

Kostnader för nyemission  -2 466   -2 466  -2 466 

Utdelning preferensaktie  -1 018   -1 018  -1 018 

Valutadifferenser  -347 4 194 -7 445 -3 598  -3 598 

Förändring minoritet     - -1 389 -1 389 

Årets resultat    -7 048 -7 048  -7 048 

Eget kapital 

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

        
  



 

 

43 

 

Förändring av eget kapital, moderbolaget 

 Bundet eget 

kapital 

 Fritt eget kapital  

 Aktiekapital  Överkursfond Övrigt fritt eget 

kapital 

Totalt eget 

kapital 

Eget kapital 2013-12-31 3 880  144 202 -55 615 92 467 

Nyemission 864  55 984 - 56 848 

Konvertibelt skuldebrev 405  24 440 - 24 845 

Uppskjutna skatteeffekter    13 792 13 792 

Årets resultat -  - -79 524 -79 524 

Eget kapital 2014-12-31 5 149  224 626 -121 347 108 428 

Nyemission 1 007  107 505 - 108 512 

Kostnader för nyemission   -2 466  -2 466 

Utdelning preferensaktie   -1 018  -1 018 

Årets resultat    -10 425 -10 425 

Eget kapital 2015-12-31 6 156  328 648 -131 772 203 032 

      

Aktiekapitalet består av 61 011 465 st stamaktier med kvotvärde 0,1 kr/st samt 550 340 st 

preferensaktier med kvotvärde 0,1kr/st 

 

Aktier och resultat per aktie 

 

Antal aktier  

 

2015-12-31 

 

Genomsnitt 2015 

 

2014-12-31 

 

Genomsnitt 2014 

Stamaktier 61 011 465 58 394 798 51 494 798 48 320 348 

Preferensaktier 550 340 275 170 - - 

Totalt antal aktier 61 561 805 58 669 968 51 494 798 48 320 348 

 

 

Resultat per stamaktie, kronor 

2015-01-01 

2015-12-31 

 2014-01-01 

2014-12-31 

Resultat per stamaktie före utspädning -0,12  -1,34 

Resultat per stamaktie efter full utspädning -0,11  -1,20 

 

Teckningsoptioner 

Per 2015-12-31 fanns 3 845 000 stycken (5 945 000) utestående teckningsoptioner med teckningstider 

från 2016-05-30 till 2019-04-30. Aktiekapitalet kan maximalt ökas med 384 500 kronor (594 500). 



 

 

44 

 

 Koncernen  Moderbolaget 

Räntebärande skulder 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

        
Långfristiga skulder        

Skulder till kreditinstitut 6 591  2 000  6 552  2 000 

Kortfristiga skulder        

Kortfristig del av långfristig skuld 2 069  11 000  2 069  11 000 

Summa räntebärande skulder 8 660  13 000  8 621  13 000 

        
Förfallotider 

Ingen del av de kortfristiga- eller långfristiga skulderna faller till betalning senare än 5 år efter 

balansdagen. 

 

Beviljat belopp för checkräkningskredit uppgår till 60 000 Tkr (30 000) och utnyttjad kredit på 

bokslutsdagen uppgår till 0 Tkr (4 239). 

 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

        
Kortfristig del av långfristig skuld 2 069  11 000  2 069  11 000 

Övriga poster 2 984  4 569  1 582  2 785 

Summa 5 053  15 569  3 651  13 785 
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 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

        
Upplupna semesterlöner 1 485  1 179  1 485  1 007 

Upplupna sociala avgifter 966  813  966  781 

Förutbetalda intäkter, inklusive förmodade returer 18 316  21 007  18 316  21 007 

Upplupna marknadsföringskostnader 5 137  4 221  5 137  4 221 

Övriga poster 3 221  7 632  2 979  6 028 

Summa 29 125  34 852  28 883  33 044 

 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

För egna ansvarsförbindelser        

Företagsinteckningar 73 000  45 000  73 000  45 000 

Övrig ställd säkerhet 

 

500  -  500  - 

        
Summa ställda säkerheter 73 500  45 000  73 500  45 000 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-04-19 för fastställelse. 

Stockholm 2016-03-22 
 

    

     
     
     
Daniel Mühlbach  Sanna Suvanto-Harsaae  Patrik Hedelin 

Verkställande direktör  Ordförande   

     
     
     

Johan Englund  Mia Arnhult  Tim He 

     
Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-29   

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   

     
     
     

Arne Engvall     

Auktoriserad revisor     
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