Bokslutskommuniké
GREATER THAN AB
2014

Greater Than AB
Greater Than är ett teknik- och marknadsbolag, verksamt inom området ”Connected Car”. Det är ett
relativt nytt marknadssegment, som enligt GSMA förväntas omsätta 53 Miljarder USD, redan år 2018.
Inom segmentet är Greater Than världsledande på att analysera, mäta och kvantifiera hur
energieffektivt ett fordon kan köras. Med detta som grund har bolaget utvecklat en rad produkter
som i praktiken gör livet enklare för bilkonsumenten. Bolaget levererar produkter som kopplar upp
bilen och tillhandahåller tjänster som i praktiken hjälper genomsnittsföraren att spara var femte
tank, spara tid genom fartoptimering, skriver automatisk körjournal och hjälper till med både
säkerhets- och miljöfrågor.

Liknande den förändring som skett i andra branscher, kommer även affärsmodellen runt bilförsäljning att
förändras, från att sälja en hårdvara till att sälja en tjänst. Bilen kommer att bli lika beroende av tjänster
som dagens mobiltelefoner är beroende av appar. Därför planerar Greater Than att även att erbjuda
andra systemleverantörer och fordonstillverkare, licenser för att använda vår teknik och komponenter.

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG
Bokslutskommuniké 2014
Koncern (TSEK)
Nettoomsättning: 4 733
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt: - 8 905
Resultat per aktie före och efter utspädning*: - 1,39

Moderbolag (TSEK)
Nettoomsättning: 108
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt : -8 763

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta
grundades koncernen.
I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No.
0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).
* Resultat per aktie efter skatt dividerat med bolagets aktier 6 388 450.

Årets resultat
Årets resultat speglar effektiva investeringar i kommunikation, marknadsutveckling och
produktanpassningar. Initiala satsningar på att bygga återförsäljarnät för att nå bred marknad med
produkten EnerfyDriving har genomförts som sätter oss i en bra position inför år 2015. Greater Than
besitter stor knowhow inom området ”Connected car” och jobbar kontinuerligt med att förädla och
utveckla produkter inom segmentet för att höja värdet på bolaget och dess tidigare investeringar i
databaser och algoritmer.
Koncernen redovisar intäkter på 4 733 TSEK, vilket delvis är intäkter från verksamhet i moderbolaget,
dotterbolaget och dotterdotterbolaget. Intäkterna kommer från produkterna LeanHaulage och
EnerfyDriving. Koncernens kostnader uppgår till 13 623 TSEK (exklusive finansiella kostnader) varav
väsentlig del avser marknadssatsningar för lansering av produkten EnerfyDriving och
utvecklingskostnader.
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Q4 Oktober – December 2014


Greater Than utvidgar återförsäljarnätet till produkten Enerfy, både för online- och
butiksförsäljning.



Enerfy för Windows Phone har tagits fram i samarbete med Microsoft och Greater Than.



Styrelseledamoten Roger Karlsson ökar innehav till över 10% genom ScanForce Holding.

Mars – December 2014


Bolaget Greater Than AB grundades och blev moderbolag till koncernen Greater Than.



Bolaget noterades på Aktietorget och gjorde en emission i samband med det om 21,9 MSEK.



Produkten Enerfy för Smart Driving testas på marknaden.



Målgrupper och budskap för marknadskommunikation utvärderas under hösten.



Omfattande arbete påbörjas för att samla in och utvärdera användarupplevelser.



Prisstrategier för Enerfy testas och utvärderas.



Bolaget påbörjar strategi för byggande av återförsäljarnät.



Arbete med första större designuppgraderingen av Enerfy påbörjas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


Produkten ”Connect with your car” släpps.



Greater Than har släppt första produkten som bygger på en ny plattform som baseras på
HTML5 vilket minskar utvecklingstiden med mer än 65% och gör det att möjligt att lansera
funktionalitet samtidigt på smartphones, surfplatta och dator på flera plattformar.



Bolaget skrev ett återförsäljaravtal med Sveriges största onlinebutik – CDON.



Bolaget levererade sin hittills största order i februari månad.



Bolaget har vidareutvecklat algoritmen som gör energieffektiv bilkörning jämförbar oavsett
bilmodell eller bränsleförbrukning till att nu också göra beräkning av ”Enerfy Sport Score”.
Med ”Enerfy Sport Score” kan man jämföra hur tekniskt bra man är på köra energieffektivt
oavsett hastighet.
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Översikt av verksamheten 2014
Greater Than AB startades i mars, varefter Greater Than S.A. i Belgien med det svenska
dotterbolaget Greater Than Svenska AB, förvärvades genom andelsbyte. Under maj månad
genomfördes en nyemission och bolaget noterades på AktieTorget i juni.
Under maj anställdes marknads- och försäljningschef. I augusti påbörjades lanseringen av produkten
Enerfy Driving till den svenska konsumentmarknaden.
Vårt samarbete med konsumentorganisationen FiA (Fédération Internationale de l'Automobile) har
förstärkts. FiA har valt att presentera och framställa Enerfy som ett bra exempel på tillgänglig teknik
som redan idag kan minska CO2 utsläppen och öka trafiksäkerheten. Organsiationen valde dessutom
att presentera Enerfy inför ITS Världskongressen i Helsingfors. Vidare blev Greater Than inbjudna att
presentera Enerfy på iMobility-kongresser både i Barcelona och Luxemburg.
Under hösten genomfördes riktade och väl avgränsad marknadsbearbetning, för att arbeta fram det
optimala budskapet för att maximera konverteringsgraden. Samma process involverar även
utvecklingsavdelningen, för inhämtning av feedback från nya kunder, allt för att maximera
användarupplevelsen. Produkten förfinades och marknadsföringen uppnådde en konverteringsgrad
0,6%, vilket är 0,2%-enheter över vår förväntan. Utmaningen kvarstår att driva trafik till butiken,
eftersom produkten är ny och saknar kategori som därmed inte blir sökbar.
Ett tredje stort arbete som pågått under hela hösten är att fokusera på de potentiella kunderna som
valt att inte köpa Enerfy. Och förstå deras bevekelsegrunder för att avstå köp. Detta mycket
tidskrävande arbete har lett fram till en produkt och kommunikationsplan som når bredare
konsumentgrupper.
Bolaget har under hösten lagt ner ett omfattande arbete på att kartlägga och utvärdera vilka
återförsäljare som är mest relevanta för produkten. Arbetet ledde till att diskussioner inleddes med
de största teknik- och elektronikkedjorna i Skandinavien. Ett återförsäljaravtal skrevs med en av
Bolagets mest önskade återförsäljare. Samarbetet kommer att inledas under våren 2015. Dessutom
skrevs återförsäljaravtal med Amazon.com, Amazon Europa och Fyndiq.se.
Bolaget anser att höstens omfattande arbete har lett till en förstärkt marknadsposition och ser
framemot att ta nästa steg med befintliga och nya återförsäljare under 2015.
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Redovisningsprinciper för bokslutskommunikéns upprättande
Greater Than AB har till tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd
BFNAR 2012:1 (K3). Redogörelsen har upprättats i enlighet med villkoren för listning på AktieTorget.
Moderbolaget
Apportemission är redovisat till verkligt värde.
Koncern
Eftersom dotterbolaget Greater Than S.A. och dess svenska dotterbolag Greater Than Svenska AB
har förvärvats av Greater Than AB och utgör ett rörelseförvärv mellan bolagen under samma
bestämmande inflytande upprättas koncernredovisning på historiska värden.

Utestående aktier
Greater Than AB listades i juni 2014 på AktieTorget. Totala antalet aktier och röster i Greater Than
AB uppgår till 6 388 450. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor. Verkställande direktör försäkrar att
Bokslutskommunikén ger en rättvis översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Utdelningar
Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas tillgänglig fr.o.m. den 28
april 2015 på hemsidan www.greaterthan.eu. Den sänds även till de aktieägare som begär detta och
uppger sin postadress.

Årsstämma 2015
Årsstämma i Greater Than AB kommer hållas i Stockholm den 20 maj 2015 kl. 15:00. Aktieägare som
önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 14 maj 2015 och dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 15 maj 2015.
Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Greater Than AB,
Torstenssongatan 12, 114 56 Stockholm eller via e-post: info@greaterthan.eu.
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Informationskalender 2015
Kvartalsredogörelse Q1:
Halvårsrapport:
Kvartalsredogörelse Q3:
Bokslutskommuniké:

20 maj 2015
20 augusti 2015
19 november 2015
24 februari 2016

Avlämnande av Bokslutskommuniké

Stockholm, 26 februari 2015

Styrelsen - Greater Than AB
Sten Forseke

Styrelseordförande

Roger Karlsson

Styrelseledamot

Per Made

Styrelseledamot

Eva Fors

Styrelseledamot

Tina Thörner

Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör, Tel: +46 70 654 20 58
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu, www.enerfy.se
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

2014-03-142014-12-31
4 732 913
- 13 623 308
- 8 890 395

-15 566

Resultat efter finansiella poster

-8 905 961

Resultat före skatt

- 8 905 961

Periodens resultat

- 8 905 961
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Balansräkning – koncernen
Belopp i SEK

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5 830 924
18 500
5 849 424

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

1 227 489

Kortfristiga fordringar

3 505 023

Kassa och bank

8 570 354

Summa omsättningstillgångar

13 302 866

SUMMA TILLGÅNGAR

19 152 290

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat

638 845
23 793 774
-8 905 961

Summa eget kapital

15 526 658

Långfristiga skulder

9 806

Kortfristiga skulder

3 615 826

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 152 290
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Kassaflöde - koncernen
Belopp i SEK

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
1) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2014-12-31

-8 905 961
1 031 935
-7 874 026
-7 874 026

-1 227 489
-7 545 464
613 398
-16 033 581

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 798 989
4 798 989

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionsutgifter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

21 884 770
-1 915 341
19 969 429

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

8 734 837
213 082
-377 565
8 570 354

1) Avser avskrivningar och aktiveringar.
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Resultaträkning - moderbolag
Belopp i SEK

Rörelsens intäkter

2014-03-142014-12-31
108 238

Rörelsens kostnader

-8 891 130

Rörelseresultat

-8 782 892

Resultat från finansiella poster

19 486

Resultat efter finansiella poster

- 8 763 406

Resultat före skatt

- 8 763 406

Periodens resultat

- 8 763 406
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Balansräkning - moderbolag
Belopp i SEK

2014-06-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

87 500 000

Summa anläggningstillgångar

87 500 000

Omsättningstillgångar
Varulager m m

423 550

Kortfristiga fordringar

4 510 799

Kassa och bank

8 441 189

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

13 375 538
100 875 538

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

638 845
638 845

Fritt eget kapital

98 117 178

Summa eget kapital

98 756 023

Kortfristiga skulder

2 119 515

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

100 875 538
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Kassaflöde - moderbolag
Belopp i SEK

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2014-12-31

-8 763 406
-8 763 406
-8 763 406

-423 550
-4 510 799
2 119 515
-11 578 240

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionsutgifter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

21 884 770
-1 915 341
19 969 429

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

8 391 189
50 000
8 441 189
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