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VD har ordet

2016 har varit ett händelse- och framgångsrikt år.
Men innan jag går in på det, vill jag för perspektivet
skull göra en kort tillbakablick. Greater Than har sedan länge ett komplett och väl fungerande ekosystem,
Enerfy, för den uppkopplade bilen, ute på marknaden.
Sedan 2010 har vi utvecklat och lagt till nya tjänster på
Enerfys ekosystem. Vi är nu uppe i ett 20-tal tjänster
som får större och större spridning.
Vi tog för flera år sedan beslutet att ta fram en bilförsäkring som en av tjänsterna i Enerfy. Beslutet togs på
några enkla grunder;
1. Prissättningen på dagens bilförsäkringar är både
osund och baserad på historiska data som konsumenten inte kan påverka.
2. Greater Than har en unik och precis teknologi för att
profilera förare, och ska man prissätta en bilförsäkring efter hur mycket och hur man kör, måste profilering vara både precis och snabb.
3.Framtidens (vilket nu är idag) konsumenter kommer
att kräva transparens och möjlighet att själva påverka kostnaden.
Så - 2016 blev förändringens och genombrottets år, på
många sätt och vis.

» Vi beräknar att omkring 2 miljoner
bilar bara i Sverige skulle tjäna på
vår bilförsäkringsmodell.«

Vi rivstartade året med nya lokaler och i sann Greater
Than-anda så ordnade vi flytten själva. En bra teambildande aktivitet, men inte minst att få rå sig själva istället
för ett kontorshotell, har bidragit till energi och inspiration.
Nästa stora beslut var att vi skulle undersöka möjligheten att patentera vår kärnteknologi. Vi skulle gå från att
skydda receptet till att patentera det. Ovanligt nog blev
fem av sju patentansökningar godkända direkt, vilket
bekräftar att det vi gör är unikt. De två övriga patenten
förväntas bli godkända inom kort. Därefter ska vi besluta vår patentstrategi, ett jobb för 2017.
Jag är stolt över att vi har fått förnyat förtroende från
gamla och nya ägare, som så starkt yttrade sig i den
nyemission vi genomförde under början av året. Dess-
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utom har vi fortsatt starkt stöd av Energimyndigheten
som bidragit till internationell uppmärksamhet.

Nu har vi bäddat för ett intressant 2017, det ska lanseras nya tjänster och spänningen stiger.

Almi har visat stöd för vår mission och affärsmodell genom ett låm på 4MSEK.

Traditionella företag försöker digitalisera gamla affärsmodeller medan nya företag använder ny teknik
för att utveckla helt nya kunderbjudanden. Precis som
UBER och Spotify, på kort tid har förändrat sina respektive branscher, tänker Greater Than revolutionera
bilförsäkringsvärlden. Greater Than utmanar ett föråldrat oligopol, med en digitaliserad tjänst som ger konsumenten uppenbara fördelar. Vi kommer att ta bilförsäkringen från den mörka kollektiva och bestraffande
prissättningsmodellen, till en transparent och personlig
kundupplevelse.

För mig är det av yttersta vikt att samla bästa möjliga
team runt bolaget och i det sammanhanget är jag särskilt stolt över Holmgren Group AB som investerat och
blivit näst största ägare. Med Holmgren Groups kompetens och kreativitet, kan vi tillsammans utveckla
tjänster för morgondagens bilägare. Därtill har vi skapat ett nära och intressant samarbete med Moderna
Försäkringar som leder till att vi inom kort tillsammans
kommer lansera en utmanare till de traditionella bilförsäkringar.
Det innebär att vi efter många års arbete nu har en komplett bilförsäkringstjänst, en tjänst som är utvecklad utifrån kundens behov. En komplett och globalt skalbar
plattform, från försäljning, köp, kundinformation, feedback från/till användarna och när olyckan är framme,
en digital och enkel skaderapportering. Nu har konsumenten hela sin bilförsäkring lättillgängligt i mobilen.
Men för att kunna erbjuda försäkringstjänsten räcker
det inte med en bra teknisk plattform det krävs även en
bra partner som står för just försäkring, skadereglering
och framför allt, kompetens inom detta område.
Redan 2015 inleddes sonderingar med de flesta
svenska försäkringsbolagen. Det vår undersökning visade, bekräftades snabbt, försäkringsbranschen kämpar för att klamra sig fast i en gammal affärsmodell och
har inget större intresse att förändra sig. Och de som
visade ett visst intresse till moderniteter var hopplöst
efter vad det gäller kompetens och tänk, för digitalisering. Men det finns alltid några undantag som bekräftar
regeln. Vi valde att jobba med Moderna Försäkringar
då de både fokuserar på att digitalisera sina produkter
och har ett innovativt sätt att arbeta och utvecklas.
För mig och teamet var det viktigt med erkännandet
som vinsten av Veckans Affärers E-Prize gav. Det visar
att fler tror på digitaliseringens möjligheter att bekämpa
klimathotet. Transporter står för lejonparten av utsläppen och ses svåra att tämja. Vi har faktiskt en lösning
som bidrar till att göra transporter renare och säkrare,
digitalisering när den är som bäst.

Trots fokuset på självkörande bilar, förväntas antalet
bilar i världen öka snabbt de närmaste 20 åren, från
omkring 1 miljard idag till närmare 1,7 miljarder 2030.
Framför allt ser ICCT att ökningen sker i tredje världen.
Men även i Europa växer bilparken kommande decennier. ICCTs prognos pekar på att antalet personbilar i
EU kommer att växa med 31 % fram till 2030. I Sverige
ser vi också att antalet bilar ökar, men precis som i övriga världen, använder vi samtidigt bilen mindre och kör
färre mil per år. Den trenden kommer att förändra sättet
på hur vi äger bilar, från eget till andra ägandeformer,
såsom bilpooler och bildelning i alla möjliga tappningar. Det är en trend som klart gynnar Greater Than eftersom det ställer nya krav på försäkrings- och finansieringslösningar.
Vi har momentum och dessutom skulle ca. 2 miljoner
bilar bara i Sverige tjäna på vår bilförsäkringsmodell.
På EU-nivå handlar det om cirka 100 miljoner bilar. Men
vi tänker större än så och därför pratar vi redan idag
med stora globala spelare om både försäkringslösningar och distribution.

Stockholm den 13 februari 2017
Liselott Johansson
Verkställande Direktör
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Räkenskap i sammandrag
Kvartal 4

12 månader

Koncern (TSEK)		
			

2016-10-01
2016-12-31

2015-10-01
2015-12-31

Nettoomsättning: 		
Periodens resultat efter skatt:
Resultat per aktie före och efter utspädning:

789
-3 515
- 0,46*

1 022
-3 099
- 0,49

3 488
- 11 496
- 1,55*		

4 367
- 10 662
- 1,67

Moderbolag (TSEK)
Nettoomsättning: 		
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt :

211
-3 199

413
- 2 749

1 047
- 10 605

1 843
- 9 383

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden/året, 7 718 523 st/7 424 624st.
Bolaget har 8 137 286 aktier 2016-12-31.
Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades
koncernen.
I koncernen ingår 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).

6

ENERF Y

ENERF Y

7

Årets resultat
Vi vill erbjuda konsumenten en
bilförsäkring som belönar de förare
som kör smartare.

Koncernen redovisar för 2016 nettoomsättning om
3 488 TSEK (4 367 TSEK), vilket delvis är intäkter från
moderbolaget, dotterbolaget och dotterdotterbolaget.
Intäkter kommer från produkterna Enerfy och
LeanHaulage. Fokus för försäljningen är Sverige och
norra Europa men plattformen är global och en mindre
del av försäljning sker även till USA och andra länder i
världen.
Koncernens kostnader uppgår till -17 648 TSEK
(exklusive finansiella kostnader) varav väsentlig del,
utöver personalkostnad, går till marknadsföring och
utveckling. Framförallt används digital marknadsföring
för att nå ut till kunderna. Bolaget arbetar kontinuerligt
att utveckla ecosystemet och fler tjänster har under
året utvecklats och förbättrats. Fokus under året har
varit att förbereda både den tekniska plattformen
och marknadsföringen för lansering av den ny
bilförsäkringstjänsten som bolaget kommer lansera
ihop med Moderna försäkringar i Sverige.Bolaget har
under året gått från 6 anställda till 13 anställda.

Vi vill revolutionera
bilförsäkringsbranschen.
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Väsentliga händelser
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
»» Greater Thans styrelseordförande, Lars Berg, valde
att investera i bolaget genom att nyttja sitt optionsavtal om 20 000 aktier för att öka sitt aktieinnehav
i bolaget.
»» Holmgren Group, som i somras klev in som
investerare i Greater Than med ett konvertibelt lån
på 10 miljoner kronor konverterade lånet till aktier
under Q4.
»» Greater Than vann förstapris i tävlingen E-Prize i
kategorin ”Hållbara Transporter” som ordnades
av magasinet Veckans Affärer och elbolaget EON
under Hållbarhetsdagen.
»» Bolaget släppte en ny och uppdaterad version av
Enerfyappen för befintliga kunder. Produkten är nu
mer anpassad för den enskilde individen med en
uppdaterad design och förbättrad användarupplevelse.
»» Andra delen av stödet om ca 1,7 MSEK som Energimyndigheten tog beslut om under december 2015
betalades ut.
»» Bolaget stärkte sin kassa genom lån om 4 MSEK från
Almi.
»» Bolagets vd, Liselott Johansson, deltog under
konferensen Eco Summit i London och talade om
Greater Thans miljöpåverkan och hur produkten
Enerfy kan bidra till minskandet av CO2-utsläpp.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
»» Greater Than ingick i ett exklusivt joint venture med
Moderna Försäkringar. Tillsammans ska bolagen
introducera den banbrytande bilförsäkringen
på Enerfys plattform. Samarbetet består av
att Moderna levererar försäkringstjänsten som
risk- och skadereglering samt att Greater Than
tillhandahåller den tekniska plattformen som kan
bedöma risk i realtid.
»» En av Sveriges ledande bilhandlare, Holmgren Group
AB, gick in med investering om 10 miljoner kronor
10

ENERF Y

i Greater Than. Bolaget fokuserar på bilförsäljning
och har 26 bilanläggningar på 16 orter i Sverige.
Holmgren Group investerar bland annat på grund
av att de tycker Greater Than har en spännande
försäkringslösning och ser att tekniken som Greater Than har utvecklat kan komma att kunna bli ett
värdefullt verktyg för dotterbolaget, Holmgrens bil,
att arbeta med.

Gör bilägandet enklare & billigare
för privatpersoner och företag.

»» Energimyndigheten tilldelade Greater Than AB
under slutet av år 2015 ett stöd om drygt 4,7
miljoner kronor för att utveckla och lansera två
nya tjänster till Enerfy plattformen som ska leda
till energieffektivare körning. En fordonsförsäkring
med en betalningsmodell som premierar
bränsleeffektiv och säker körning och en karttjänst
för bränsleeffektiv ruttplanering. Andra delen av
stödet, ca 1,7 MSEK betalades ut under Q4 2016.
»» Bolaget stärkte styrelsen under året genom att
välja in Lars Berg som styrelseordförande
och Karin Forseke som styrelseledamot. Lars
Berg har bl.a. mångårig erfarenhet från arbete
inom telekomindustrin, både nationellt och
internationellt, och Karin Forseke har bl.a. mångårig
arbetslivserfarenhet från finansmarknaderna i
USA och England. Bolaget bedömer att deras
kompetens och erfarenhet kommer ge stort stöd till
satsning på att etablera sig globalt inom försäljning
av smarta bilförsäkringar.
»» Bolaget genomförde under början av året en företrädesemission om cirka 7,7 MSEK vilken tecknades
till 147%. Styrelsen beslutade där med att till fullo
utnyttja övertilldelningsoptionen motsvarande cirka 1,1 MSEK. Emissionslikviden uppgick därmed
till sammanlagt cirka 8,8 MSEK.
»» Veckans affärer och EON tilldelade bolaget det
ärofyllda priset, E-prize inom kategorin ”Hållbara
Transporter”.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS
UTGÅNG
»» Liselott Johansson, bolagets VD var under januari
inbjuden med Energimyndigheten att genomföra
presentationer i San Fransisco på Cleantech
conference.

ENERF Y

11

Översikt av verksamheten 2016
Aldrig har det varit tal om uppkopplade bilen så mycket
som 2016. Marknaden för uppkopplade bilar ökar
stadigt. Trenderna kring dagens fordonssamhälle
spelar oss i händer med utvecklingen av autofordon,
bilpooler, miljöfrågor, ecodriving, säkerhetsaspekter,
m.m. Detta ger oss bekräftelse på att det vi gör ligger
rätt i tiden med vad samhället förväntar sig, behöver
och längtar efter.
Under året som gått har många intresserat sig i Greater
Thans produkt, både privatpersoner som företag.
Många intresserar sig allt mer i vilken information
som bilen kan ge sin förare, men många har inte
verktygen till att få ut informationen. Greater Than vill
ge kunskap och information åt bilförare och ger dem
även den i nformation som de vill ha från sin bil; om sin
bilkörning. Nu kommer vi även kunna erbjuda förare en
bilförsäkring som baseras helt på sådan information.
Förra året beslutade vi om att ta fram en Pay-as-youdrive-försäkring som arbetet kretsat mycket kring under 2016. Produkten som lanseras på marknaden
under 2017 är efterfrågad av konsumenter runt om i
världen och genom vår teknologi för att mäta körningar
i realtid kan vi äntligen erbjuda konsumenten en rättvis
bilförsäkring som baseras på sättet föraren kör. Enerfy
bilförsäkring utgår från förarens körda mil per månad
och om dessa mil är körda på ett smart sätt. Ju bättre och smartare föraren kör, desto billigare blir försäkringspremien för kunden.
I och med beslutet om att lansera en bilförsäkring
har arbetet kring att hitta rätt samarbete med ett
försäkringsbolag stått för mycket av bolagets fokus
under året. Då vi har haft höga krav på att hitta en
partner som känns rätt för oss, tog arbetet lite längre
tid än tänkt, men efter diskussioner med flera olika
intressenter hamnade valet tillslut på Moderna
Försäkringar. Moderna Försäkringar är ett innovativt
och nytänkande bolag som ser nyttan att ta vara
fördelarna med digitalisering.
Kontaktnät och samarbeten med likasinnade
bolag, andra intressenter och investerare har ökat.
Nyfikenheten på Greater Than har varit stort, både från
Sverige, övriga världen.
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Tack vare det intresset som väckts gällande vår nyhet
om att lansera en pay-as-you-drive-bilförsäkring tillsammans med Moderna Försäkringar har vi stärkt upp
organisationen med över 100%. Det är ett starkt, drivet
och modigt team som vill vara med att förändra världens bilförsäkring. Med förstärkningar inom PR, CRM
och TECH är vi nu mer än redo att ta oss an utmaningen
med att lansera en bilförsäkring som marknaden aldrig har sett förut. Tekniksidan har tredubblats och vårt
marknadsteam växer fortfarande när vi konstant letar
efter fler att anställa inom digitalmarknadsföring och
CRM.
Vårt arbete har även belönats på flera håll. Greater Than
vann bland annat E-prize för ”Hållbara transporter”,
arrangerat av EON och Veckans Affärer. Utöver det
har bolagets vd blivit erbjuden att tala under många
olika konferenser, event och händelser: TU Automotive
i London, EcoSummit i London, Almedalsveckan på
Gotland och Clean Tech i San Francisco för att nämna
några.
Vår befintliga produkt, Enerfy Driving, har förbättrats
både till utseende, men även i aspekten att den nu helt
är automatiserad med lanseringen av vår nya OBDläsare, Enerfy Mini. Mini-läsaren har ett minne som
lagrar körningar och behöver inte parkopplas med
smartphonens Bluetooth. Med detta har Enerfy Driving
blivit en allt mer eftertraktad produkt som underlättar
vardagen för många privatbilister, men även för
företagens fordonsflotta.
Insamlandet av data och arbetet kring vår unika teknik
har fortsatt och processen har varit positiv. Under året
fick vi informationen om att Greater Than hade samlat
in mer kördata per kilometer än vad Google och Tesla
hade gjort – tillsammans.
Hur framtiden kommer te sig kan vi bara drömma om,
men det vi vet är att Enerfy Bilförsäkring kommer att
lanseras tillsammans med Moderna Försäkringar och
att den kommer att vara efterlängtad bland våra framtida kunder.
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Om Greater Than AB
Greater Than har, med över 12 års erfarenhet av uppkopplade bilar, analyserat
miljontals kilometrar av verklig kördata. Baserat på detta har vi utvecklat tjänster för
bilister som bidrar till billigare, miljövänligare och säkrare bilkörning.
Greater Thans teknologi är baserad på avancerat maskinlärande och artificiell
intelligens (AI), vilket gör det möjligt att bedöma och prissätta risk för varje enskild
körning. Detta utgör grunden för en ny affärsmodell: en bilförsäkring som förenklar
för bilisten som bara behöver betala för hur och hur mycket bilen körs.
Bakgrund
Greater Than är sprunget ur sann entreprenörsanda.
Vi vill ständigt utmana branschnormerna, leva upp
till kunders förväntningar och förbättra våra egna
antaganden. Vi som står bakom produkten och
ekosystemet Enerfy är flexibla och orädda och besitter
spetskompetens inom mätning och pedagogik inom
bilkörning. Det gör oss snabba, kreativa och idérika,
vilket gör att vi ständigt utvecklar vad vi erbjuder.
Vi började med den värld som vi kände till bäst
- fordonsbranschen. Med hjälp av en avancerad
molnlösning har vi gjort bilkörning mät- och jämförbart
med en lättanvänd teknik som gör bilkörning roligare,
engagerande och värdefull.

Vi vill ge den som faktiskt äger bilen mer insyn
och kunskap, idag sitter biltillverkare och försäkringsbolag på data för egen vinning, inte
konsumentens.
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Enerfy har hjälpt folk att köra säkrare, minska påverkan
på miljön, öka bränsleeffektiviteten och förstå sin bil
och sin körning. Allt detta bygger på teknologin bakom
Enerfy – kärnan i hela vår verksamhet.
Enerfys lösning bygger på en OBD-läsare, kundens
smartphone och en molnlösning som består av en
självlärande algoritm. Algoritmen är hjärnan i Enerfy
och har varit det sedan starten 2004. Tillsammans
med en stor mängd insamlad data från bilar, som mer
än motsvarar mer än 50 000 varv runt jorden, kan
vi visa på samband mellan körmönster och bilens
bränsleeffektivitet. Enerfy har mer insamlad kördata än
Tesla och Google – tillsammans.

Tankar om framtiden

Omkring 2 miljoner bilägare i Sverige skulle tjäna på
vår bilförsäkringsmodell. Inom Europa handlar det
om cirka 100 miljoner bilar. Det är stort, absolut, men
vi tänker ännu större. Mer än hälften av de svenska
bilägarna betalar i dag mer för sin bilförsäkring än de
skulle behöva göra om de använder Enerfys försäkring.
Vi vill bli den mest respekterade förmedlaren av tjänster
som gör mobilitet mer tillgängligt och körning säkrare,
renare, roligare och mindre kostsamt.
Genom att koppla en bilförsäkring till Enerfys
programvara och tekniska plattform kan vi erbjuda
en individuell försäkring där du bara betalar för när
du kör och premien blir lägre när du kör säkert och
miljövänligt.
Självkörande bilar kommer förmodligen att betyda
slutet för den traditionella försäkringen, baserad på
historisk data. Dessa bilar kommer att kräva en smart
försäkring som baseras på aktuell data och kan bidra
till att utveckla och förbättra fordonen. Enerfy ligger rätt
till för att kunna hjälpa till med just detta.
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Ekonomisk rapport
VD kommentarer på den ekonomiska
rapporten
Holmgren Group har under det fjärde kvartalet valt att
konvertera lånet om 10 miljoner kronor till aktier.
Bolaget har stärkt kassan ytterligare genom ett lån om
4 miljoner kronor från Almi.
Bolagets personalkostnader har ökat i takt med att fler
har anställts. Det är framförallt inom marknadsföring,
försäljning och utveckling som bolaget har utökat teamet.
Nettoomsättningen har sjunkit under perioden då bolaget är mitt i ett produkt- och segmentskifte, där försäljningsfokus läggs på tjänster till konsumenter och företag som vill ha både försäkring och tjänster i ett och
samma paket.

Principer för bokslutskommunikéns
upprättande
Greater Than AB har tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR
2012:1 (K3). Redogörelsen har upprättats i enlighet
med villkoren för listning på AktieTorget.
Moderbolaget
Apportemission vid bolagets bildande redovisas 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.

Närstående transaktioner
Inga närstående transaktioner har skett under perioden
med undantag för beslutade ersättningar till styrelse
och ledning i enlighet med stämmobeslut och avtal.

Utestående aktier
16
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Greater Than AB listades i juni 2014 på AktieTorget.
Totala antalet aktier och röster i Greater Than AB
uppgår till 8 137 286 aktier vid tidpunkten 2016-12-31.
Bolaget innehar inte några egna aktier.

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Ingående balanser

Nyemission

Övertilldelningsoption

638 845

95 827
14 374

Kostnader emission
Konvertibel

64 683

Annat EK
Övrigt tillskjutet Omräkningsdifferens
Balanserat res
överkursfond
23 793 774

0

-19 568 121

4 864 498

1 135 546

0

1 149 920

-775 040

0

-775 040

7 570 301

9 935 317

Omräkningsdifferens

7 666 128

10 000 000
231 886

231 886

Årets resultat
Utgående balans

Summa

813 729

41 659 898

231 886

-11 496 317

-11 496 317

-31 064 438

11 641 075

gets revisor.

Utdelning

Informationskalender

Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsår 2016.

»» Kvartalsredogörelse Q1

17 maj 2017

»» Årsstämma

17 maj 2017

Årsredovisning och koncernredovisning 2016
Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredovisning kommer hållas tillgänglig från och med den
11 april 2017 på hemsidan www.greaterthan.eu. Den
sänds även till de aktieägare som begär detta och uppger sin adress.

Årsstämman 2017
Årsstämma i Greater Than AB kommer hållas i Stockholm den 17 maj 2017 kl. 15:00. Aktieägare som önskar
delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen
den 11 maj 2017 och dels anmäla sin avsikt att delta
i bolagsstämman senast onsdagen den 11 maj 2017.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske
skriftligen till bolaget på adress: Karlavägen 58, 114 49
Stockholm eller via e-post: info@greaterthan.eu.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén 2016 har inte granskats av bola-

»» Halvårsrapport
»» Kvartalsredogörelse Q3
»» Bokslutskommuniké

22 augusti 2017
23 november 2017
22 februari 2018

Avlämnande av bokslutskommuniké 		
för 2016
Stockholm, 13 februari 2017
Styrelsen - Greater Than AB
Lars Berg, Styrelseordförande
Karin Forseke, Styrelseledamot
Sten Forseke, Styrelseledamot
Roger Karlsson, Styrelseledamot
Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör,
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu, www.enerfy.se
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Resultaträkning - koncern

Balansräkning - koncern
2016-10-01
-2016-12-31

2015-10-01
-2015-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning

789 181

1 022 278

3 488 089

4 367 372

Aktiverat arbete för egen räkning

875 964

324 960

2 698 355

1 353 978

0

0

91 962

0

1 665 145

1 347 238

6 278 406

5 721 350

Summa intäkter

-667 536

-280 310

-1 298 177

-1 640 030

Övriga externa kostnader

-1 574 886

-1 788496

-5 622 178

-5 752 950

Personalkostnader

-2 412 394

-1 973 613

-8 972 853

-7 298 482

-442 996

-437 396

-1 755 184

-1 749 584

Summa kostnader

-5 097 812

-4 479 815

-17 648 392

-16 441 046

Rörelseresultat

-3 432 667

-3 132 577

-11 369 986

-10 719 696

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

3 061 772

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Pågående utvecklingsarbeten

8 875 659

4 352 458

10 187 848

7 414 230

22 400

28 000

18 500

18 500

10 228 748

7 460 730

939 930

1 328 793

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster

1 312 189

Anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

2015-12-31

TILLGÅNGAR

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter

2016-12-31

Varulager m.m.

8 323

89 781

22 035

101 575

Räntekostnader och liknande poster

-90 824

-56 008

-148 365

-44 284

Summa

-82 501

33 773

-126 330

57 291

Resultat efter finansiella poster

-3 515 168

-3 098 804

-11 496 316

-10 662 405

Kundfordringar

1 964 004

1 672 871

Skattefordringar

36 166

131 847

Resultat före skatt

-3 515 168

-3 089 804

-11 496 316

-10 662 405

Övriga fordringar

498 897

593 694

Skatt på årets resultat
PERIODENS BERÄKNADE
RESULTAT
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0

0

0

245

-3 515 168

-3 089 804

-11 496 316

-10 662 160

Handelsvaror
Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

243 024

399 877

2 742 091

2 798 289

Kassa och Bank

11 281 981

5 726 915

Summa omsättningstillgångar

14 964 002

9 853 997

SUMMA TILLGÅNGAR

25 192 750

17 314 727

Summa kortfristiga fordringar
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Kassaflödesanalys - koncern

Balansräkning - koncern
2016-12-31

2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl. årets resultat
Summa eget kapital

813 729

638 845

41 659 898

23 793 774

-30 832 552

-19 568 121

11 641 075

4 864 498

8 804 097

3 009 806

Summa långfristiga skulder

8 804 097

3 009 806

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 818 324

2 031 245

622 677

5 523 893

2 306 577

1 885 285

4 747 578

9 440 423

25 192 750

17 314 727

Ställda säkerheter

-1 244 656

95 681

0

-9 645 452

-11 906 816

Ökning/minskning av varulager

388 863

-101 304

Ökning/Minskning av rörelsefordringar

192 403

706 734

57 822

1 074 597

-9 006 364

-10 226 789

0

-28 000

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-4 523 202

-338 650

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 523 202

-366 650

0

4 750 000

14 066 048

0

-775 040

0

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändingar av rörelsekapital

Ökning/Minskning av rörelseskulder

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Inlåning från aktieägare

Poster inom linjen
Ansvarsförbindelser

1 755 184

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-10 662 160

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Övriga långfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder

-11 496 317

Resultat efter finansiella poster

Långfristiga skulder

Leverantörsskulder

2015-01-01
-2015-12-31

Den löpande verksamheten

Eget kapital
Aktiekapital

2016-01-01
-2016-12-31

Belopp i SEK

Inga

Inga

4 000 000

Inga

Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån

5 793 625

3 000 000

19 084 633

7 750 000

Årets kassaflöde

5 555 067

-2 843 439

Likvida medel vid årets början

5 726 915

8 570 354

11 281 982

5 726 915

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Resultaträkning - moderföretag

Balansräkning - moderföretag
2016-10-01
-2016-12-31

2015-10-01
-2015-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning

210 901

412 962

1 046 924

1 842 810

Aktiverat arbete för egen räkning

787 908

210 62

2 555 907

210 625

Summa intäkter

998 809

623 587

3 602 831

2 053 435

3 519 027

549 275

3 519 027

549 275

22 400

28 000

87 500 000

87 500 000

87 500 000

87 500 000

262 484

524 854

110 357

110 500

6 834 604

5 892 965

Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Pågående utvecklingsarbeten

Rörelsens kostnader
-481 792

-170 896

-747 497

-1 103 199

Övriga externa kostnader

-1 398 224

-1 343 662

-4 902 842

-4 498 735

Personalkostnader

-2 274 460

-1 856 986

-8 469 480

-5 838 572

-5 600

0

-5 600

0

Summa kostnader

-4 160 076

-3 371 544

-14 125 419

-11 440 506

Rörelseresultat

-3 161 267

-2 747 957

-10 522 588

-9 387 071

Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

2015-01-01

TILLGÅNGAR

Rörelsens intäkter

Handelsvaror

2016-01-01

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster

213

10 300

362

18 142

Räntekostnader och liknande poster

-38 336

-11 268

-82 718

-14 304

Summa

-38 123

-968

-82 356

3 838

-3 199 390

-2 748 925

-10 604 944

-9 383 233

Resultat efter finansiella poster

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Resultat före skatt
PERIODENS BERÄKNADE RESULTAT

-3 199 390
-3 199 390

-2 748 925
-2 748 925

-10 604 944
-10 604 944

-9 383 233
-9 383 233

Fordring hos koncernföretag
Skattefordringar

20 183

20 163

Övriga fordringar

179 126

303 543

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

243 024

379 277

7 387 294

6 706 448

Kassa och Bank

11 062 506

5 628 515

Summa omsättningstillgångar

18 712 284

12 859 817

109 753 711

100 937 092

Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - moderföretag

Kassaflödesanalys - moderföretag
2016-12-31

2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Bundet eget kapital
Fond för utvecklingsutgifter

813 729

638 845

2 555 907

0

Överkursfond

17 866 124

106 880 584

Balanserad vinst eller förlust

88 733 945

-8 763 406

Fond för verkligt värde

-2 555 907

0

Summa eget kapital

-10 604 944

-9 383 233

93 439 218

88 733 945

96 808 854

89 372 790

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

8 793 625

3 000 000

Summa långfristiga skulder

8 793 625

3 000 000

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 413 097

1 539 208

578 685

5 284 305

2 159 450

1 740 789

4 151 232

8 564 302

109 753 711

100 937 092

Ställda säkerheter
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-10 604 944

-9 383 233

-5 600

-210 625

-10 599 344

-9 593 858

262 370

-101 304

-680 846

-2 195 648

förändingar av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager
Ökning/Minskning av rörelsefordringar
Ökning/Minskning av rörelseskulder

336 930

1 694 786

-10 680 890

-10 196 024

0

-338 650

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-2 969 752

-28 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 960 752

-366 650

0

4 750 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Inlåning aktieägare

14 066 048

0

-775 040

0

5 793 625

3 000 000

19 084 633

7 750 000

Årets kassaflöde

5 433 991

-2 812 674

Likvida medel vid årets början

5 628 515

8 441 189

11 062 506

5 628 515

Emissionskostnader
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

Poster inom linjen
Ansvarsförbindelser

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

Nyemission

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

2015-01-01
-2015-12-31

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Fritt eget kapital

Årets resultat

2016-01-01
-2016-12-31

Den löpande verksamheten

Eget kapital
Aktiekapital (8 137 286)

Belopp i SEK

Inga

Inga

4 000 000

Inga
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www.greaterthan.eu
STOCKHOLM - BRUSSELS - PALO ALTO

GREATER THAN AB
Karlavägen 58

114 49 Stockholm

Telefon: 08-555 932 00

E-mail: info@greaterthan.eu
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