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Aktieinformation  Kortnamn för preferensaktien: FOOT PREF 
ISIN-kod för preferensaktien: SE0007186176 
ISIN-kod för stamaktien: SE0003695691 
Antal stamaktier: 63 073 132 
Antal preferensaktier: 550 340 

Finansiell kalender  15 maj 2018 - Årsstämma 
30 augusti 2018 - delårsrapport januari - juni 

Utdelning  Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning till bolagets preferensaktieägare med 8 kr per aktie för utbetalning 
kvartalsvis i enlighet med bolagets bolagsordning. Ingen utdelning föreslås till bolagets stamaktieägare. 
Avstämningsdag för tidigare beslutad preferensaktieutdelning, den 10 april 2018 
Utdelningsdag för tidigare beslutad preferensaktieutdelning, den 13 april 2018 

Kontaktinformation  Footway Group AB, Org nr: 556818-4047 
VD: Daniel Mühlbach, +46 (0)70 999 93 43, daniel.muhlbach@footway.com 
Växel: 020-121211, oss@footway.se, Nolsögatan 3, 164 40 Kista 

Handelsplats och 
Certified Advisor 

Bolagets preferensaktier är listade på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 
08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.  
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VD ord 
 
 
Kära aktieägare, kära vänner! 
 
Vi lämnar ett viktigt år i Footways historia. Stabil lönsamhet med EBITDA på 25,3 mkr (20,8) och ett nettoresultat efter skatt på 11,3 mkr (4,2). 
Lönsamheten är en viktig faktor i vår utveckling. Den skapar grunden för sunda nyckeltal och en effektiv kapitalstruktur. Omsättningen 2017 ökade 
med 47 % till 505,2 mkr (343,9). Bolagets finansiella ställning, i termer av en soliditet på 61 % (69) och tillgängliga likvida medel (inklusive 
checkräkningskredit) på 136,2 mkr (85,3), skapar en stabil 
plattform för fortsatt expansion och tillväxt. 
 
Fokus på kundvärde 
Att med genomgående enkelhet kunna erbjuda rätt produkt till rätt 
kund vid rätt tillfälle, är grundläggande för oss. Kundnöjdheten har 
varit fortsatt hög under året med ett NPS (Net promotor score) på 
79 % (80). Exempel på förbättringar är att vi nu levererar över 95% 
av alla beställningar mottagna innan 16:30 nästa dag, till alla våra 
11 marknader. 
 
Vi har under året tävlat i SM i telefoni, en tävling där en omfattande 
kvalitativ undersökning bedömer vår kundsupport. Tävlingen 
resulterade i en hedrande andraplats av 11 tävlande företag.   
 
Automatiseringar och AI 
Nykundsanskaffningen under året har varit stark, över 395 000 nya 
kunder, till stor del som följd av automatiseringar inom 
marknadsföring. Konverteringen har även förbättrats med hjälp av 
AI och datadrivna beslut. Även produktattributen har under året 
utvecklats med hjälp av AI. Tex identifiering av material och färg. 
 
Crowdsourcing och global kompetens 
Under året har vi formats mer mot en kravställande organisation 
snarare än en utförande. Vi arbetar strukturerat med att hitta den 
bästa kompetensen till våra projekt på en global marknad. 
Crowdsourcing är inte outsourcing. Vi letar inte efter billig 
arbetskraft, vi letar redundant expertkompetens till respektive 
projekt. Ett bra bevis på vårt arbete är att omsättningen per 
anställd har ökat med 52 % under 2017 till 14,9 mkr (9,8). 
 
Framtid 
Vi lever i en spännande tid med snabba förändringar. Jag tror att vi globalt står inför ett större skifte i hur företag bygger organisationer. 
IT-strukturer decentraliseras vilket gör att även organisationer kan decentraliseras. Kombinationen gör företag och dess utveckling både enklare 
och snabbare. Crowdsourcing och AI tror jag kommer att vara viktiga källor till specifik kompetens och kvantitativt beslutsfattande. Footway är väl 
positionerade för att vara en frontrunner i skiftet och jag ser fram emot att driva och följa utvecklingen.  
 
 
Tack till Footwayteamet, våra kunder och samarbetspartners för ett grymt år! 

 

 
 

 
 
 
 

Daniel Mühlbach 
Verkställande Direktör 
Footway Group AB 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Om Footway 

Team Footway 
 

Footway, en renodlad skobutik på nätet, finns idag på 11 marknader i Europa. Huvudkontoret i Stockholm har 34 
anställda. Distributionen hanteras via ett centrallager i Helsingborg. Sortimentet omfattar ca 650 varumärken och 
över 30 000 skomodeller. Footway lanserade sin e-handel i Sverige 2010. Idag är verksamheten även etablerad i 
Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Polen, Nederländerna, Frankrike, Österrike och Schweiz. 

Vårt arbete med kunderna  För att löpande förstärka och anpassa vårt kunderbjudande har vi ett datadrivet arbetssätt. Stora mängder data 
analyseras löpande och används för att vidareutveckla vår kunskap om våra kunder och produkter. Viktiga data i det 
här avseendet är till exempel information om köp, returer och reklamationer, men också analys av trafik till 
hemsidan och information om hur besökarna navigerar på sidan. Kvalitativ data samlas även in genom kunddialog 
via bl a sociala medier, e-post eller telefon..  

Ägare 
 

Footways huvudägare utgörs av Daniel Mühlbach (VD och grundare), eEquity AB, Stiftelsen Industrifonden, 
Northzone Ventures och M2 Capital Management AB. 

Affärsidé, företagskultur 
och vision 
 

Footways affärsidé är att göra det enklare, roligare och bekvämare att köpa skor. 
Footways företagskultur utvecklas med värdeorden kund, kul, kompis och enkelhet som grund. 
Footways vision är att skapa Europas ledande butik och kundforum för skor. 

Framtida utveckling  Verksamheten är under tillväxt. Takten på tillväxten kommer balanseras för att säkerställa lönsamhet.  

 
Flerårsjämförelse   2017  2016  2015  2014  2013  2012 
Nettoomsättning (koncernen)  505 242  343 948  259 865  221 865  -  - 
Nettoomsättning (moderbolaget)  505 242  343 948  259 865  157 468  87 795  26 173 
EBITDA (koncernen)  25 304  20 844  6 605  -39 345  -  - 
EBITDA (moderbolaget)  20 774  17 575  2 447  -22 859  -27 828  -23 848 
Balansomslutning (koncernen)  369 277  290 138  289 808  195 440  -  - 
Balansomslutning (moderbolaget)  368 720  288 262  294 434  197 024  217 655  41 818 
Medelantalet anställda (koncernen)  34  35  37  46  38  17 
Soliditet i procent (koncernen)  61  69  72  60  -  - 
Soliditet i procent (moderbolaget)  61  70  69  55  43  30 

 
 
Kommentarer till räkenskapsåret 

Nettoomsättning, resultat 
och KPI 
 

Koncernens nettoomsättning för helåret 2017 uppgick till 505,2 mkr (343,9), en ökning med 46,9 %. Rörelseresultat före av- 
och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 25,3 mkr (20,8), en ökning med 21,6 %. Årets resultat uppgick till 11,3 mkr (4,2). 
Fortsatt hög kundnöjdhet, NPS 79 % (80). Under året har antalet nya kunder ökat med 395 635 st (274 374).  

Investeringar  Totala investeringar för helåret 2017 uppgick till 0,3 mkr (0). 

Finansiell ställning och 
likviditet 
 

Koncernen hade på balansdagen en soliditet på 61,0 % (69,4). 
Tillgänglig likviditet (inklusive checkräkningskredit) var på balansdagen 136,2 mkr (85,3). Årets kassaflöde uppgick till 10,7 
mkr (-17,3). Det positiva kassaflödet är huvudsakligen hänförligt från den löpande verksamheten om 5,5 mkr samt 
tecknade aktier med stöd av teckningsoptioner om 15,3 mkr, amortering av låneskulder -6,6 mkr och utbetald utdelning till 
moderbolagets aktieägare -4,4 mkr. 

Ställda säkerheter  Bolaget har under perioden utökat befintlig checkräkningskredit hos Danske Bank med 40 mkr. Total checkräkningskredit 
på balansdagen uppgick till 120 mkr. Företagsinteckningar har ställts ut för att överensstämma med motsvarande belopp. 

Väsentliga händelser  Med stöd av teckningsoptioner har bolagets ledning och nyckelpersoner tecknat 2 011 667 aktier vilket medfört att bolaget 
tillförts 15,3 mkr. I december 2017 beslutades om ett optionsprogram till anställda och nyckelpersoner i bolaget vilket 
tillfört bolaget 1,8 mkr i teckningsoptionspremie.  

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 

Teckningsoptioner  Under 2017 beslutades om ett optionsprogram av serie H:2017/2021 till anställda och nyckelpersoner i bolaget 
omfattandes 2 000 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan under teckningsperioden från och med den 23 maj 
2017 till och med den 15 april 2021 nyttjas för teckning av nyemitterade stamaktier i bolaget. Varje teckningsoption ger 
rätt att teckna 1 aktie till en teckningskurs om 13 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 200 
000 kronor. Optionsprogrammet är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.  
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Ägare 
 
Aktien och ägarförhållanden  
Antalet stamaktieägare uppgick på balansdagen till 39 st (36). Antalet stamaktier var på balansdagen 63 073 132 st (61 061 465) stycken och 
antalet preferensaktier 550 340 st (550 340). Data per aktie, se vidare not 23. Bolaget är sedan 2011 anslutet till Euroclear. Bolagets ägarstruktur 
framgår av tabellen nedan. Under "Övriga" sammanfattas innehaven för resterande 34 ägare. 
 
 

  Andel av kapital i procent per   Andel av röster i procent per  
Aktieägare  2017-12-31   2016-12-31  2017-12-31  2016-12-31 
eEquity AB  23,88  24,66  24,07  24,86 
Stiftelsen Industrifonden  16,51  17,05  16,64  17,19 
M2 Capital Management AB  15,51  16,01  15,42  15,92 
Northzone Ventures VII L P  13,97  14,43  14,08  14,54 
Daniel Mühlbach  12,10  12,46  12,17  12,53 
Övriga  18,02  15,39  17,62  14,96 
Summa  100,00  100,00  100,00  100,00 
 
Företag i koncernstrukturen    Org. nr.  Typ  Ägd andel i % 
Footway Group AB    556818-4047  Moder    
Footway AB    556844-9051  Dotter  100,0 
Footway AS    997244-397  Dotter  100,0 
Footway OY    241799-22  Dotter  100,0 
Footway APS    337685-16  Dotter  100,0 
Footway International AB    556063-2377  Dotter  100,0 
Brandos.no AS    993008-575  Dotter  100,0 
 
 

Styrelse och revisor 
Arvoden  
Årsstämman 2017 beslutade att arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter. Dock ska styrelsens ordförande, Sanna Suvanto-Harsaae, för 
räkenskapsåret arvoderas med 150 000 kr att faktureras från bolag. Vid årsstämman beslutades också att revisorn ska arvoderas på löpande 
räkning.  
 
Styrelseledamöter 
Sanna Suvanto-Harsaae 
(född 1966) 

Styrelseordförande sedan april 2015  
Sanna Suvanto-Harsaae äger inga aktier i Footway Group AB men innehar 300 000 teckningsoptioner genom bolag.  

Daniel Mühlbach 
(född 1974) 

Styrelseledamot och VD sedan 2010  
Daniel Mühlbach äger 7 678 131 stamaktier i Footway Group AB. 

Mia Arnhult 
(född 1969) 

Styrelseledamot sedan 2014  
Mia Arnhult är styrelseledamot i M2 Capital Management AB som äger 9 716 583 stamaktier i Footway Group AB. 

Henrik Grim 
(född 1990) 

Styrelseledamot sedan 2017 
Henrik Grim är Investment Manager hos Northzone Ventures VII L P som äger 8 887 661 aktier i Footway Group AB. 

Patrik Hedelin 
(född 1969) 

Styrelseledamot sedan 2012, tidigare styrelseordförande från 2012 och fram till april 2015  
Patrik Hedelin äger aktier i eEquity AB som i sin tur äger 15 196 408 stamaktier i Footway Group AB.  

Tore Tolke 
(född 1971) 

Styrelseledamot sedan 2017 
Tore Tolke är Investment Manager hos Industrifonden som äger 10 507 141 stamaktier i Footway Group AB. 

 
Styrelsesuppleanter  
Johan Englund 
Anders Nordström 
 
Revisorer  
Årsstämman 2017 utsåg MAZARS SET Revisionsbyrå AB till bolagets revisorer med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor.  
Uppdraget omfattar huvudsakligen löpande revision och granskning av årsredovisningen och bokföringen, samt viss revisionsrådgivning. 
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Eget Kapital 
 

Förändring i eget kapital - Koncernen  Not  Aktiekapital 
Övr. tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl årets 

resultat 
  

Summa 
Eget kapital 2016-01-01    6 156  335 948  -131 732  210 372 
Nyemission    5  245  -  250 
Omräkningsdifferenser    -  -  -158  -158 
Utdelning preferensaktie    -  -  -6 605  -6 605 
Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie    -  -  37  37 
Eliminering dotterbolag    -  -  -6 693  -6 693  
Årets resultat    -  -  4 203  4 203 
Eget kapital 2016-12-31    6 161  336 193  -140 948  201 406 
             
Eget kapital 2017-01-01  4  6 161  336 193  -140 948  201 406 
Omräkningsdifferenser    -  -  -57  -57 
Utdelning preferensaktie    -  -  -4 403  -4 403 
Nyemission med stöd av teckningsoptioner    201  15 142  -  15 343 
Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie   3  -  1 841  -  1 841 
Årets resultat    -  -  11 333  11 333 
Eget kapital 2017-12-31    6 362  353 176  -134 075  225 463 
 

 
Förändring i eget kapital - Moderbolaget  Not  Aktiekapital  Överkursfond 

Annat eget 
kapital inkl årets 

resultat 
  

Summa 
Eget kapital 2016-01-01    6 156  335 948  -139 072  203 032 
Nyemission    5  245  -  250 
Utdelning preferensaktie    -  -6 604  -  -6 604 
Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie    -  37  -  37 
Årets resultat    -  -  3 748  3 748 
Eget kapital 2016-12-31    6 161  329 626  -135 324  200 463 
             
Eget kapital 2017-01-01  4  6 161  329 626  -135 324  200 463 
Utdelning preferensaktie    -  -4 403  -  -4 403 
Nyemission med stöd av teckningsoptioner    201  15 142  -  15 343 
Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie  3  -  1 841  -  1 841 
Årets resultat    -  -  10 152  10 152 
Eget kapital 2017-12-31  6 362  342 206  -125 172  223 396 
 
 
 
Förslag till disposition av bolagets vinst/förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 217 034 tkr, disponeras enligt följande: 
Utdelning, (550 340 preferensaktier * 8 kronor per aktie = 4 402 720 kronor)  4 403 tkr
Balanseras i ny räkning  212 631 tkr
Summa  217 034 tkr
 
 
Utdelningen avser bolagets 550 340 preferensaktier med utdelning om SEK 8 per preferensaktie med kvartalsvis utdelning om SEK 2 per 
preferensaktie. Avstämningsdagar ska vara 10 juli 2018, 10 oktober 2018, 10 januari 2019 och 10 april 2019. Utdelningen ska äga rum tre 
bankdagar efter respektive avstämningsdag. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter föreslagen utdelning, står i 
rimlig proportion till omfattningen på moderbolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande. 
Det är vidare styrelsens bedömning att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital liksom på moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. All utdelning är villkorad av bolagsstämmans beslut och kräver att det finns utdelningsbara medel. Bolagets soliditet minskar med 
1 procent baserat på utdelningen. Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskaper, ställningen per bokslutsdagen, samt finansiering och 
kapitalanskaffning under året, hänvisas till de finansiella rapporterna. 
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Resultaträkning 
 

    Koncernen  Moderbolaget 
Resultaträkning  Not  Jan-dec 2017  Jan-dec 2016  Jan-dec 2017  Jan-dec 2016 
Nettoomsättning  5  505 242  343 948  505 242  343 948 
Summa intäkter    505 242  343 948  505 242  343 948 
            
Handelsvaror    -290 199  -190 336  -290 199  -190 336 
Övriga externa kostnader  6, 7  -166 160  -111 146  -170 690  -114 415 
Personalkostnader  9  -23 579  -21 622  -23 579  -21 622 
Rörelseresultat (EBITDA)    25 304  20 844  20 774  17 575 
           
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar    -9 239  -9 431  -9 239  -9 431 
Rörelseresultat efter av och nedskrivningar (EBIT)    16 065  11 413  11 535  8 144 
           
Räntekostnader och liknande resultatposter  10  -2 215  -5 979  -2 211  -5 426 
Resultat efter finansiella poster (EBT)    13 850  5 434  9 324  2 718 
            
Koncernbidrag        3 003  2 088 
Resultat före skatt    13 850  5 434  12 327  4 806 
           
Skatt på årets resultat  8  -2 517  -1 231  -2 175  -1 058 
Årets resultat    11 333  4 203  10 152  3 748 
Hänförligt till moderbolagets aktieägare    11 333  4 203     
Resultat per stamaktie före utspädning (kronor per aktie)    0,11  0,00     
Resultat per stamaktie efter utspädning (kronor per aktie)    0,11  0,00     

 
 

Balansräkning 
 

    Koncernen  Moderbolaget 
Tillgångar  Not  31 dec 2017  31 dec 2016  31 dec 2017  31 dec 2016 
Goodwill  11  39 402  48 354  39 402  48 354 
Övriga immateriella anläggningstillgångar  12  406  452  406  452 
Summa immateriella anläggningstillgångar    39 808  48 806  39 808  48 806 
Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar  11  925  820  925  820 
Summa materiella anläggningstillgångar    925  820  925  820 
Andelar i koncernföretag    -  -  718  718 
Uppskjuten skattefordran  14  21 094  23 268  21 094  23 268 
Summa finansiella anläggningstillgångar    21 094  23 268  21 812   23 986 
Summa anläggningstillgångar    61 827  72 894  62 545  73 612 
           
Varulager    282 859  196 061  282 859  196 061 
           
Övriga kortfristiga fordringar    5 788  10 745  5 783  9 368 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15  2 643  4 407  2 644  4 409 
Summa kortsiktiga fordringar    8 431  15 152  8 427  13 777 
Kassa och bank    16 160  6 031  14 889  4 812 
Summa omsättningstillgångar    307 450  217 244  306 175  214 650 
Summa tillgångar    369 277  290 138  368 720  288 262 
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    Koncernen  Moderbolaget 
Skulder och eget kapital  Not  31 dec 2017  31 dec 2016  31 dec 2017  31 dec 2016 
Aktiekapital (bundet eget kapital)  4  6 362  6 161  6 362  6 161 
Överkursfond (Moderbolaget)        342 206  329 626 
Balanserad vinst eller förlust (Moderbolaget)        -135 324  -139 072 
Årets resultat (Moderbolaget)        10 152  3 748 
Annat eget kapital inkl årets resultat (Koncernen)    219 101  195 245     
Summa fritt eget kapital (Moderbolaget)        217 034  194 302 
Summa eget kapital    225 463  201 406  223 396  200 463 
           
Skulder till kreditinstitut  16  -  4 483  -  4 483 
Skulder till koncernföretag    -  -  13 725  3 930 
Leverantörsskulder    106 936  41 638  106 936  41 638 
Övriga kortfristiga skulder  16, 18  19 289  14 310  7 074  9 468 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18  17 589  28 301  17 589  28 280 
Summa skulder    143 814  88 732  145 324  87 799 
Summa skulder och eget kapital    369 277  290 138  368 720  288 262 
 
 

Kassaflödesanalys 
 

    Koncernen  Moderbolaget 
Kassaflödesanalys   Not  2017  2016  2017  2016 
Resultat efter finansiella poster    13 850  5 434  9 324  2 718 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  19  9 239   5 775  9 239   17 164 
     23 089  11 209  18 563  19 882 
Betald skatt    -479  -  -  - 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 
22 610  11 209  18 563  19 882 

                
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager    -86 798  -33 581  -86 798  -33 581 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar    6 773  -655  8 419  -1 262 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder    62 926  11 404  65 256  -918 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten    5 511  -11 623  5 440  -13 355 
                
Förvärv av dotterföretag    -  -160  -  -160 
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar  13  -347  -  -347  - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -347  -160  -347  -160 
                
Nyemission med stöd av teckningsoptioner    15 343  37  15 343  37 
Erhållen teckningsoptionspremie    1 841  -  1 841  - 
Nyemission    -  250  -  250 
Förändring checkräkningskredit  17  -690  690  -690  690 
Erhållna koncernbidrag          1 472 
Amortering av låneskulder  -6 552  -2 108  -6 552  -2 069 
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  -4 403  -4 402  -4 403  -4 402 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 539  -5 533  5 539  -4 022 
         
Årets kassaflöde  10 703  -17 316  10 631  -17 537 
Likvida medel vid årets början  6 031  22 311  4 812  21 471 
Kursdifferens i likvida medel  -574  1 036  -554  878 
Likvida medel vid årets slut  16 160  6 031  14 889  4 812 
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Noter 
 
Not 1 Redovisningsprinciper  

Allmänna 
redovisningsprinciper 
 

Koncern- och årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen är upprättad i svenska 
kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med bokslutet 
2016-01-01 - 2016-12-31.  

Koncernredovisning  Footway Group AB (publ) upprättar koncernredovisning. Samtliga dotterbolag är vid utgången av räkenskapsåret 
helägda och konsolideras i koncernredovisningen, se vidare not 21. 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 anskaffningsvärde. Mellanhavanden mellan koncernföretagen elimineras i sin 
helhet. 

Utländska valutor  Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt 
övriga rörelsekostnader. Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att 
balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens 
genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som uppkommer förs direkt mot koncernens eget kapital.  

Intäkter  Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkten 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 gjorts, baserad på bolagets bedömning av andelen returer på den redovisade 
försäljningen, se vidare not 18. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 

Optioner  Footway har två incitamentsprogram riktade till styrelseledamöter, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och 
samarbetspartners till bolaget. Under 2017 erhållen teckningsoptionspremie har i moderbolaget redovisats mot 
överkursfonden i eget kapital och i koncernen mot övrigt tillskjutet kapital. 

Materiella  
och immateriella 
anläggningstillgångar 
 

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. Inventarier, verktyg och installationer skrivs av över 5 
år. Goodwill mellan 5 och 10 år. 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 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. 

Varulager  Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Redovisningsprincipen för 
varulagrets anskaffningsvärde är glidande medelvärde. Bolaget arbetar med en modell för hantering av inkurans i lagret 
via nedskrivning, se vidare not 2. 

Eget kapital 
 

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. 

Finansiella instrument  Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Långfristiga skulder redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som 
beräknats vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt 
belopp. 

Kassaflödesanalys  Kassaflödesanalyserna för koncernen och moderbolaget är upprättade enligt indirekt metod. 

Resultat per aktie  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. 

Moderbolagets 
redovisningsprinciper 

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

Leasing  Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till 
leasingtagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal 
varför samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt 
över leasingperioden.  

Bokslutsdispositioner Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

 
 

Vid värdering av goodwillposter har bedömning gjorts utifrån diskonterade kassaflöden från respektive post. 
Bedömningen baseras på en marknadsplan som bolaget tagit fram för respektive marknad och varumärke. 
Avskrivningstiden som tillämpas för goodwill kopplat till förvärvet av Brandos är 10 år. Bedömningen är att förvärvet 
med god marginal kommer generera kassaflöde under den perioden. Bolaget gör löpande bedömningar av varulagrets 
inkurans. Varulagret åsätts en nedskrivningsprocent baserat på när produkterna levererades in i lager och återspeglar 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet för hela lagret. Bedömningen görs baserat på analys av 
hur produkterna presterat och deras förväntade återstående tid i lager. Värdering av aktier i dotterbolag görs löpande 
och överstiger inte moderbolagets andel av dotterföretagets eget 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. 
 

Not 3 Teckningsoptioner 

  Under 2017 beslutades om ett optionsprogram av serie H:2017/2021 till anställda och nyckelpersoner i bolaget 
omfattande 2 000 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan under teckningsperioden från och med den 23 maj 
2017 till och med den 15 april 2021 nyttjas för teckning av nyemitterade stamaktier i bolaget. Varje teckningsoption ger 
rätt att teckna 1 aktie till en teckningskurs om 13 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 
200 000 kronor. Optionsprogrammet är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. 

 
Not 4 Eget kapital 

  Aktiekapitalet består av 63 073 132 stamaktier (61 061 465) med kvotvärde 0,1 kr per aktie samt 550 340 
preferensaktier (550 340) med kvotvärde 0,1 kr per aktie. Per 2017-12-31 fanns 3 000 000 utestående teckningsoptioner 
(3 345 000) med löptid från 2019-04-30 - 2021-04-15. Aktiekapitalet kan maximalt öka med 300 000 kr (334 500). 

  
  Koncernen  Moderbolaget 
Not 5 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad  2017  2016  2017  2016 
Nettoomsättning per rörelsegren   
Försäljning av handelsvaror  505 242  343 948  505 242  343 948 
         
Nettoomsättning per geografisk marknad         
Sverige  315 337  230 172  315 337  230 172 
Norge  87 894  61 958  87 894  61 958 
Danmark   38 863  17 336  38 863  17 336 
Finland  53 780  34 482  53 780  34 482 
Övriga marknader  9 368  0  9 368  0 
Summa  505 242  343 948  505 242  343 948 
         
Not 6  Arvode och kostnadsersättning till revisorer         

Revisionsarvode  200  600  200  600 
Skattekonsultation  -  34  -  34 
Övriga tjänster  191  29  167  29 
Summa  391  663  367  663 
 
Arvode och kostnadsersättning för revisorer 2016 avser kostnader relaterade till bolagets dåvarande revisorer PWC. Kostnaden för 2017 avser kostnader 
relaterade till bolagets nuvarande revisor, Mazars SET Revisionsbyrå. 
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  Koncernen  Moderbolaget 
Not 7  Operationell leasing  2017  2016  2017  2016 

Inom ett år  2 990  2 841  2 990  2 841 
Mellan ett och fem år  5 149  7 845  5 149  7 845 
Summa  8 139  10 686  8 139  10 686 
 
Avtalade lägsta framtida leaseavgifter avseende icke uppsägningsbara 
kontrakt förfaller till betalning. Huvuddelen av ovan angivna belopp 
avser lokalhyror. Kostnadsförd leasing uppgick till 3 001 tkr (2 111).  

       

         
 
Not 8  Skatt på årets resultat 

 
   

Aktuell skatt  -343  -173  0  0 
Uppskjuten skatt  -2 174  -1 058  -2 175  -1 058 
Skatt på periodens resultat  -2 517  -1 231  -2 175  -1058 
         
Resultat före skatt  13 850  5 434  12 327  4 806 
Skatt på resultatet givet gällande skattesats 22 % (22)  -3 047  -1 195  -2 712  -1 057 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  0  0  0  0 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  -6  -1  -6  -1 
Effekt från tidigare år   543  0  543  0 
Skatteeffekt utländsk skatt  -7  -35  0  0 
Summa avstämning av effektiv skatt  -2 517  -1 231  -2 175  -1058 
         
 
Not 9 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

     

Anställda kvinnor (medelantal)  16  17  16  17 
Anställda män (medelantal)  18  18  18  18 
Totalt  34  35  34  35 
         
Styrelseledamöter kvinnor  2  2  2  2 
Styrelseledamöter män  4  3  4  3 
Totalt  6  5  6  5 
         
Löner och andra ersättningar till styrelse och VD  1 081  1 307  1 081  1 307 
Löner och andra ersättningar till övriga anställda  15 401  14 946  15 401  14 946 
Sociala kostnader  6 381  4 717  6 381  4 717 
(varav pensionskostnader för styrelse och VD)  248  220  248  220 
(varav pensionskostnader för övriga anställda)  807  822  807  822 
Summa  22 863  20 970  22 863  20 970 
 
Samtlig personal är anställd i det svenska moderbolaget. Avtalet med                   
VD innehåller ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. 
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning är 
avgiftsbestämda. I avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är 
betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. Erlagd premie 
redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. 

       

         
 
Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter         

Räntekostnader  -1 195  -1 711  -1 191  -1 711 
Netto valutadifferenser  -1 020  -4 250  -1 020  -3 697 
Övrigt  -  -18  -  -18 
Summa   -2 215  -5 979  -2 211  -5 426 
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  Koncernen  Moderbolaget 
Not 11 Goodwill  31 dec 2017  31 dec 2016  31 dec 2017  31 dec 2016 
Ack. anskaffningsvärden vid årets början  74 188  86 790  74 188  74 188 
Avyttringar och nedläggning av verksamhet  -  -12 602  -  - 
Ack. anskaffningsvärden vid årets slut  74 188  74 188  74 188  74 188 
         
Ack. avskrivningar enligt plan vid årets början  -25 834  -22 347  -25 834  -16 883 
Avyttringar och nedläggning av verksamhet  -  5 464  -    
Årets avskrivning  -8 951  -8 951  -8 951  -8 951 
Ack. avskrivningar enligt plan vid årets slut  -34 786  -25 834  -34 786  -25 834 
Redovisat värde vid årets slut  39 402  48 354  39 402  48 354 
         
Not 12 Övriga immateriella anläggningstillgångar         
Ack. anskaffningsvärden vid årets början  460  460  460  460 
Ack. anskaffningsvärden vid årets slut  460  460  460  460 
         
Ack. avskrivningar enligt plan vid årets början  -8  -  -8  - 
Årets avskrivning  -46  -8  -46  -8 
Ack. avskrivningar enligt plan vid årets slut  -54  -8  -54  -8 
Redovisat värde vid årets slut  406  452  406  452 
         
Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar         
Ack. anskaffningsvärden vid årets början  2 645  2 645  2 645  2 645 
Årets nyanskaffningar  347  -  347  - 
Ack. anskaffningsvärden vid årets slut  2 992  2 645  2 992  2 645 
         
Ack. avskrivningar enligt plan vid årets början  -1 825  -1 353  -1 825  -1 353 
Årets avskrivning  -242  -472  -242  -472 
Ack. avskrivningar enligt plan vid årets slut  -2 066  -1 825  -2 066  -1 825 
Redovisat värde vid årets slut  925  820  925  820 
         
Not 14 Uppskjuten skattefordran         
Härrörande från tidigare räkenskapsår  23 268  24 326  23 268  24 326 
Nyttjat under året  -2 174  -1 058  -2 174  -1 058 
Redovisat värde vid årets slut  21 094  23 268  21 094  23 268 
 
Uppskjuten skattefordran är i sin helhet hänförlig till skattemässiga 
underskottsavdrag i moderbolaget. Skattedelen i underskottsavdraget 
har redovisats som en finansiell anläggningstillgång. Den andel som 
tillhör årets skattemässiga underskott har redovisats som en 
skattemässig kostnad.  
 

       

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter         
Förskott till leverantör  49  2 475  49  2 475 
Förutbetalda hyror  758  443  758  443 
Övriga poster  1 836  1 489  1 837  1 491 
Summa  2 643  4 407  2 644  4 409 
         
Not 16 Övriga skulder till kreditinstitut         
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen  -  2 069  -  2 069 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen  -  4 483  -  4 483 
Summa  -  6 552  -  6 552 
         
Not 17 Checkräkningskredit         
Beviljad kreditlimit  120 000  80 000  120 000  80 000 
Nyttjad del  -  -690  -  -690 
Tillgängligt kreditbelopp  120 000  79 310  120 000  79 310 
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  Koncernen  Moderbolaget 
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  31 dec 2017  31 dec 2016  31 dec 2017  31 dec 2016 
Upplupna semesterlöner  1 665  1 519  1 665  1 519 
Upplupna sociala avgifter  1 186  887  1 186  887 
Förutbetalda intäkter, inkl förmodade returer  10 188  15 972  10 188  15 972 
Upplupna marknadsföringskostnader  1 917  4 862  1 917  4 862 
Övriga poster  2 633  5 061  2 633  5 040 
Summa   17 589  28 301  17 589  28 280 
         
Not 19 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen  2017  2016  2017  2016 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.         
Av- och nedskrivningar  9 239  9 431  9 239  9 431 
Rearesultat eliminering av dotterföretag  -  -4 809  -  - 
Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag  -  -  -  6 693 
Förändring i värdet av uppskjuten skatt  -  1 058  -  1 058 
Övriga ej kassaflödespåverkande poster  -  95  -  -18 
Summa   9 239  5 775  9 239  17 164 
         
Not 20 Bokslutsdispositioner i moderbolaget       
Mottagna koncernbidrag    3 003  2 088 
Summa    3 003  2 088 
         
Not 21 Andelar i koncernföretag för moderbolaget       
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början    718  12 060 
Förvärv    -  160 
Avyttring    -  -11 502 
Redovisat värde vid årets slut    718  718 
 
Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. 
 
Dotterbolag / Org nr / Säte    Antal andelar  Andel i %  Redovisat värde 
Footway AB, 556844-9051, Stockholm    500  100  50 
Footway AS, 997244397, Oslo    101  100  440 
Footway ApS, 0033768516, Köpenhamn    100  100  45 
Footway OY, 2417992-2, Helsingfors    1 000  100  23 
Brandos.no AS, 993008575, Oslo    1 000  100  110 
Footway International AB, 559063-2377, Stockholm    500  100  50 
Summa aktiekapital        718 
 
  Koncernen  Moderbolaget 
Not 22  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  31 dec 2017  31 dec 2016  31 dec 2017  31 dec 2016 
Företagsinteckningar  120 000  89 750  120 000  89 750 
Annan ställd säkerhet  -  601  -  601 
Summa ställda säkerheter   120 000  90 351  120 000  90 351 
Eventualförpliktelser  -  -  -  - 
 
Not 23  Data per aktie (tusental):    jan - dec 2017  jan - dec 2016 
Antal stamaktier före utspädning vid årets slut    63 073  61 061 
Antal stamaktier efter utspädning vid årets slut    66 073  64 406 
Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning    62 671  61 039 
Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning    65 356  64 611 
Totalt antal aktier vid årets slut    63 623  61 612 
 
Not 24 Vinstdisposition 

  Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 217 034 tkr, disponeras enligt följande: 
Utdelning, (550 340 preferensaktier * 8 kronor per aktie = 4 402 720 kronor)  4 403 tkr
Balanseras i ny räkning  212 631 tkr
Summa  217 034 tkr
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Resultat och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 15 maj 2018 för fastställelse.  
 

Stockholm den 26 mars 2018 
Styrelsen i Footway Group AB 

 
 
 
 
 
 
    

Sanna Suvanto-Harsaae  Daniel Mühlbach  Mia Arnhult 
Styrelseordförande  Styrelseledamot och  Styrelseledamot 

 
 
 
 
 
 
  

 Verkställande direktör   

Henrik Grim  Patrik Hedelin  Tore Tolke 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 
 

 
 
 
 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2018 
MAZARS SET Revisionsbyrå AB 

 
 
 
 
 
 

Samuel Bjälkemo 
Auktoriserad revisor 
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