
  ENERF Y  1

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden/året 9 244 147/8 607 467 st. 

Om Greater Than

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning, baserad på AI som 
möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen 
Enerfy är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att 
minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq 
First North. För mer information, besök: www.greaterthan.eu

Greater Than AB (publ) 556965-2885

Oktober - December 2017 (TSEK)

 » Nettomsättning 2 709 (789) +243%

 » Rörelseresultat -4 136 (-3 433) +20,6%

 » Periodens resultat efter skatt -4 321 (-3 515)

 » Resultat per aktie före och efter utspädning 
-0,45* (-0,46)

Januari - December 2017 (TSEK)

 » Nettomsättning 8 091 (3 488) +132%

 » Rörelseresultat -14 813 (-11 370) +30,3%

 » Periodens resultat efter skatt -15 210 (-11 496)

 » Resultat per aktie före och efter utspädning 
-1,75* (-1,55)

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017

 » Greater Than genomförde en riktad nyemission av aktier till bl.a. Handelsbanken Fonder om 25 MSEK.

 » Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 8 545 386 aktier till totalt 9 438 244 aktier.

 » Koncernen har bytt redovisningsprinciper från K3 till IFRS och moderbolaget har bytt till RFR2

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017
Stockholm 23 februari 2018
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2017 var året då vi lanserade vår första försäkring 
och efter bara nio månader har vi flera olika försäk-
ringsprodukter ute på marknaden, avtal i fyra län-
der och samarbetar med Nordens bästa bilförsäk-
ringsbolag. Nu är vi igång och säljer med en B2B 
affärsmodell till försäkringsbolag som gör att vi 
kan skala upp vår plattform ännu snabbare. 

Efter lanseringen i mars har utvecklingen gått fortare än 
vad jag vågade hoppas på. Affärsmodellen är lättkom-
municerad och vi ser att behovet av digitalisering vida 
överstiger mina beräkningar. 

Fler försäkringsbolag än vad jag hade räknat med in-
ser problemen med kollektiv prissättning och dess på-
verkan på skenande skadekostnadsutfall. Gemensamt 
ansvar betyder oftast att ingen tar ansvar. Med ett så-
dant system betyder det inget att ”jag släcker mina lam-
por, för grannes står ändå på”, systemet uppmuntrar 
ingen att göra det där lilla extra. Det gäller även för för-
säkringar, premien blir onödigt hög och inte minst orätt-
vis.

Det är just det här problemet vår AI löser. Istället för att 
flera år gammal statistik över en hel grupp bestämmer 
vad en enskild ska betala i försäkringspremie, prissät-
ter vår AI varje enskild biltur för varje individ baserat på 
realtidsdata. Vi går från en över hundra år gammal pre-
miemodell till en AI-modell som bevisats att leva upp till 
konsumentens förväntningar på en modern tjänst.

Nyckeln till vår framgång och framtida disruption av 
marknaden ligger i affärsmodellen. Att hjälpa traditio-
nella försäkringsbolag att digitalisera och därmed för-
enkla deras processer och förbättra premiemodellen 
röner stor uppmärksamhet. Att vår plattform dessutom 
är en så kallad end 2 end-lösning, en komplett leverans 
av en digital bilförsäkring, allt från onlinebutik, till betal-
ning, som dessutom inte kräver någon IT-integration, 
det ser våra kunder som något helt unikt. Vi ger helt en-
kelt ”gamla” bolag en möjlighet att digitalisera på några 
veckor och därmed på ett kontrollerat sätt anpassa sig 
till en ny värld. 

Det är ett privilegium att få vara en del av det här teamet 
och en liten pusselbit i en stor förändring – jag ser fram 
mot fortsättningen.

Liselott Johansson 
Verkställande Direktör

Stockholm den 23 februari 2018

VD har ordet
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Årets resultat

Koncernen redovisar för 2017 nettoomsättning om 
8 091 TSEK (3 488), vilket delvis är intäkter från moderbolaget, 
dotterbolaget och dotterdotterbolaget. Intäkter kommer från pro-
dukterna Enerfy och LeanHaulage. Fokus för försäljningen är Sve-
rige och norra Europa, men plattformen är global och en mindre 
del av försäljningen sker även till andra länder i världen. 

Koncernens kostnader uppgår till -27 653 TSEK (-17 648)  (exklusi-
ve finansiella kostnader) varav väsentlig del, utöver personalkost-
nad, går till marknadsföring och utveckling. Framförallt används 
digital marknadsföring för att nå ut till kunderna. Fokus under året 
har varit att sälja den tekniska plattformen till försäkringsbolag 
som vill digitaliseras och minska skadekostnaden med hjälp av ar-
tificiell intelligens. Koncernen arbetar därtill med att kontinuerligt 
utveckla flera tjänster samt att vidareutveckla befintliga produkter 
på ecosystemet.  
 

VD har ordet
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Väsentliga händelser

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN  

 » Greater Than genomförde en riktad nyemission 
av aktier till bl.a. Handelsbanken Fonder om 25 
MSEK.

 
 » Grundare, Sten Forseke, blev inbjuden som modera-

tor till en av Europas största Insurtech-event i Lon-
don, Instech Winter Edition.  

 » Vd, Liselott Johansson, reste till New York tillsam-
mans med Energimyndigheten och Sveriges En-
ergiminister för att presentera Greater Than och 
diskutera framtidens bilförsäkringar hos Innovate 
46 på Nasdaq och State of New York Executive 
Chamber tillsammans med bland annat The De-
puty Secretary for Energy and Financial Services.

 » Moderna Smart Flex, Moderna Försäkringars bilför-
säkring som baseras på Greater Thans egenut-
vecklade teknik, vann pris på IDG:s CIO Awards 
som Årets Hållbara Projekt i finalen mot fyra andra 
projekt.

 » Vd, Liselott Johansson blev exklusivt inbjuden till att 
prata under Tech Talk #8 i Danmark på The Camp 
där hon pratade om Connected Cars och framti-
dens innovationer inom branschen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS 
UTGÅNG

 » Greater Than meddelade att man inleder ett samar-
bete och skriver en avsiktsförklaring med Finlands 
ledande försäkringsbolag inom motorförsäkringar: 
LähiTapiola. Bolaget har 200 kontor i Finland och 
försäkrar runt 800 000 personbilar.

 » Insplanet kommer bli ytterligare en distributionska-
nal för Greater Than, det meddelades via ett press-
meddelande där det konstaterades att de båda 
försäkringarna Enerfy – Försäkring med Moderna 
och Moderna Smart Flex kommer att erbjudas på 
Insplanets jämförelseplattform.

 » Fredrik Rosencrantz, tidigare vd inom Zurich Insu-
rance Group, anställdes som rådgivare för Grea-
ter Than. Han har sysslat med internationellt arbete 

inom Zurich Insurance Group sedan 1998. Fredrik 
Rosencrantz meddelade även att han köper   
25 000 aktier i Greater Than.

 » Vd, Liselott Johansson var i London för att medverka 
på Rushligt Award Show där Greater Than var no-
minerad i två prisklasser och vann samtliga: Powe-
red Transport Award & Clean Energy Award.

 » Greater Than stärkte staben ytterligare och anställ-
de en produktchef och en global affärsutvecklare, 
som båda arbetade på Moderna Försäkringar vid 
sina senaste anställningar. 

 » Greater Than hyllades i dansk börs-tv där en analyti-
ker och journalist från Kapital Partner pratade om 
Greater Than i danska Børsen Play som ett bolag 
med starkt fokus på Artificiell Intelligens och värt 
att vaka över på börsen under 2018.

 » Greater Thans grundare, Sten Forseke, medverka-
de under Mobility Pioneers i München, som mark-
nadsfördes som ett av Europas största event för 
aktörer inom bilbranschen. Greater Than blev ex-
klusivt inbjudna att medverka under eventet som 
en lovande tech-startup inom connected car-bran-
schen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 » Greater Than lanserade tillsammans med Moderna 
Försäkringar en ny individuell bilförsäkring - för de 
som kör lite mindre eller lite bättre. Det är Sveriges 
första bilförsäkring, helt anpassad efter förarens 
sätt att köra och körsträcka. 

 » Danmarks största försäkringsbolag Tryg Forsikring 
A/S lanserade en bilförsäkring som är byggd på 
Enerfy AI-lösning och teknikplattform. Produkten 
lanserades under stor mediabevakning i Danmark. 

 » Greater Than skrev samarbetsavtal med Tryg Forsi-
kring Norge, som är ett av Norges största försäk-
ringsbolag. 

 » Moderna Försäkringar lanserade bilförsäkringen Mo-
derna Smart Flex som bygger och baseras på Gre-
ater Thans teknikplattform, Enerfy. 
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 » Greater Than blev godkänt för handel på Nasdaq 
First North med första dag för handel den 17 mars 
2017. 

 » Greater Than fick äran att prisas som ett Climate Sol-
ver-bolag 2017. Climate Solver är Världsnaturfon-
den WWF:s globala hållbarhetsutmärkelse som 
ska hjälpa gröna innovationer att nå en internatio-
nell marknad. Greater Than tog emot priset i Hel-
singfors, Finland i mitten av maj, 2017. 

 » Bolaget genomförde en spridningsemission med 
lyckat resultat som tillförde bolaget ca 300 inves-
terare, vilket innebär att antalet aktieägare ökade 
med 110%. Greater Than erhöll ca 5 600 000kr i 
emissionslikvid före emissionskostnader och 408 
100 aktier tecknades. 

 » Greater Than hade bra mediatäckning i tv och tid-
ningar. I Sverige gjordes ett dagsrullande inslag 
på TV4 Nyheter och i samband med lanseringen 
i Danmark visades nyheter om den nya bilförsäk-
ringen på den danska motsvarigheten till SVT; DR. 

 » Greater Than utökade sitt samarbete med ett nytt 
tjänsteutbud i Enerfyappen. Enerfykunder kan 
med hjälp av det svenska bolaget Tidler, söka och 
boka besiktning och service av sin bil och dessut-
om använda sig av en smidig hämta-lämna-servi-
ce av bilen. Allt direkt i Enerfyappen. 

 » Greater Than meddelade att man inleder ett samar-
bete med bilservicefirman Vianor, som är Sveriges 
största. Vianor kommer att marknadsföra bilförsäk-
ringen Enerfy – Försäkring med Moderna på deras 
över 110 anläggningar i Sverige. 

 » Grundare, Sten Forseke, blev inbjuden av Deutsche 
Bank att tala i London inför en utvald grupp inves-
terare med fokus på försäkringsbranschen.

 » Greater Than meddelade att man ändrar redovis-
ningsprincip från K3 till IFRS, samtidigt som man 
ger ledningen i uppdrag att undersöka förutsätt-
ningarna för ett listbyte till Nasdaq Small Cap eller 
Nasdaq First North Premier. 

Vi inför AI i
bilförsäkringen
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Artificiell intelligens (AI)
AI kommer med stor sannolikhet betyda lika mycket för 
vår utveckling som elektriciteten en gång betydde för 
industrialiseringen. AI kommer att finnas överallt utan 
att vi nödvändigtvis vet om det. Vi påbörjade vår AI-
resa redan 2004 och i dag är AI en naturlig del av vår 
teknologi. I dag säljer vi flera applikationer som är ba-
serade på fördelarna med AI. Exempelvis kan vår AI 
prissätta bilförsäkringen individuellt per biltur, räkna på 
hur mycket det kostar att dela bil eller skapa en leasing-
lösning som kostar efter hur mycket man kör. AI hjälper 
oss ta bättre beslut till lägre kostnad.

Plattform
Kalla det för plattform eller ekosystem men för vår pri-
mära målgrupp är det viktigt att systemet fungerar glo-
balt och utan IT-integration. Därför har vi utvecklat en 
produkt som inte kräver någon teknisk integration och 
som låter våra kunder fokusera på att skaffa och behål-
la konsumenter medan vi driver tekniken. Vår grundidé 
är att plattformen ska vara öppen och enkel för alla att 
använda, inklusive tredjepartstjänster. 

Tjänsteutbud
En plattform utan tjänster är som en TV-kanal utan pro-
gram. Alla våra tjänster tillhandahålls White Label, allt-
så det är vår kunds företagsprofil och produktnamn 
som konsumenten möter. Vårt utbud består i dag av 
några huvudområden; digitala bilförsäkringar för pri-
vatpersoner och företag, bildelningstjänster, billeasing 

Om Greater Than AB
Greater Than grundades på idén att göra det billigare och bekvämare att äga bil. Vår bak-
grund andas bil och hela vårt team är fokuserad på att utmana invanda tankemönster. Vi 
tycker helt enkelt att det är bilägaren som ska ha nyttan av all data som skapas runt bilkör-
ningen. 
Med nya data och insikter kan vi göra det betydligt säkrare och billigare att äga bil. Vi behö-
ver inte längre äga för att bekvämt få tillgång till bilens fördelar. Efter år av erfarenheter har 
vi i dag en av världens mest kompletta plattformar för digitala tjänster som gör bilägandet 
enklare. 
Med hjälp av AI kan vi nu erbjuda allt från försäkringslösningar, delningstjänster, leasing-
koncept, körjournaler, spel och feedback till att hitta bästa servicedealen plus 20 tjänster 
till, minst. Det är en komplett turnkeylösning som hjälper försäkringsbolag att digitalisera, 
sänka skadekostnaderna och samtidigt ge konsumenten en bättre produkt.

och övriga tjänster. Omfattningen av vårt erbjudande 
sträcker sig från digitala butiker för försäljning till att ta 
betalt för tjänsterna och allt där emellan. Våra kunder 
kan själva bestämma omfattningen av produkten och vi 
tillhandahåller tjänsten ”end 2 end”. 

Kundnytta
Vi hjälper främst försäkringsbolag att digitalisera, men 
för oss har digitalisering inte något egenvärde. För oss 
står alltid kundnyttan i centrum; nyttan för våra primär-
kunder och för deras kunder, konsumenten. Vi är ex-
perter på mobila digitala tjänster och det är vårt upp-
drag att hjälpa till så att nyttan hamnar både i våra, 
försäkringsbolagens och konsumentens fickor.  

Teamet
För oss är teamet viktigt, alla är lika betydelsefulla obe-
roende om det är styrelse, ledning eller medarbetare. 
Vi har dessutom fått det maskineriet att rulla riktigt bra. 
När nu Greater Than växer blir alla medarbetare en kul-
turbärare för att utveckla den goda andan och energin 
som finns innanför väggarna. 
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Finansiell översikt
Kommentarer - resultat och ställning 
Koncernens omsättning ökar för fjärde kvartalet i rad. 
För perioden okt-dec så är nettoomsättningsökningen 
243% i jämförelse med förra året. Vid årets slut har en 
ökning med 132% uppnåtts för perioden jan-dec, i jäm-
förelse med samma period för förra året. 

Omsättningsökningen kommer från försäljningen av 
försäkringstjänsten genom bolagets egna kanaler i 
Sverige och även bolagets partners i Norden. 

Vi ser ökning i Koncernens repetitiva intäkter för försäk-
ringstjänsten. Intäkterna från LeanHaulage har mins-
kat. Detta i linje med förra rapporten.   

Under året har koncernen expanderat, vilket lett till öka-
de personal-, sälj- och marknadsföringskostnader, vil-
ket ger ett negativt rörelseresultat för perioden jan-dec 
om -14 813 TSEK och okt-dec om -4 136 TSEK. Kon-
cernens negativa resultat har ökat under perioden jan-
dec till -15 210 TSEK i jämförelse med -11 496 TSEK för 
samma period förra året.
 
Bolagets satsar mer och mer på B2B-verksamheten 
och stärker säljteamet för att sälja till försäkringsbo-
lag, och i med det  kan personalkostnader stiga. Bo-
laget satsar på marknadsföring och försäljning av för-
säkringstjänsten till konsumenter i Sverige, något som 
speglas i intäkterna och kostnaderna i bolaget.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission av aktier 
till bl.a. Handelsbanken Fonder om 25 MSEK. Bolagets 
totala antal utestående aktier ökar från 8 545 386 aktier 
till totalt 9 438 244 aktier.

Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 89 286 
SEK från 854 539 SEK till 943 825 SEK.

Styrelsen ser löpande över Bolagets prognostiserade 
kassaflöden för att säkerställa finansiering och kapital 
för att kunna driva verksamheten utifrån den strategis-
ka inriktning som styrelsen beslutat om. Ifall behov av 
ytterligare kapital skulle uppstå bedömer styrelsen att 
bolaget har goda förutsättningar att kunna tillföra ytter-
ligare finansiering.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet har vuxit genom att bilför-
säkringsprodukter har börjat säljas under året. Detta 
ger en nettoomsättning för bolaget på  6 283 TSEK för 
perioden jan-dec vilket är en ökning med 500% från 
motsvarande period för år 2016 som var 1 047 TSEK.

Bolaget har negativt rörelseresultat och det har ökat  
med 28% från motsvarande period förra året, detta be-
ror bland annat på ökade personal- och marknadsfö-
ringskostnader. Samma faktorer är det som framförallt 
leder till det försämrade resultatet som gått från   
-10 605 TSEK till -13 729 TSEK.

Principer för rapportens upprättande 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU. Den-
na delårsrapport är för koncernen upprättad i överens-
stämmelse med Årsredovisningslagen (ÅRL) och IAS 
34 Delårsrapportering. Moderbolagets delårsrapport 
är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och 
RFR 2, Redovisning för juridiska personer, utgiven av 
Rådet för finansiell rapportering.

Denna rapport är Greater Than ABs första rapport som 
upprättas i enlighet med IFRS (International Financial 
Reporting Standards). De redovisningsprinciper som 
återges på sidan 24 i rapporten har tillämpats när kon-
cernredovisningen upprättats per den 31 december 
2017 och för den jämförande information som presen-
teras per 31 december 2016 samt vid upprättandet av 
rapporten över periodens ingående finansiella ställ-
ning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2016 
(koncernens tidpunkt för övergång till IFRS). 

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, 
Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att alla 
tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft 
och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv ver-
kan. IFRS 1 innehåller dock en del undantag till retro-
aktiv tillämpning och övergångsbestämmelser som ger 
företagen en viss valmöjlighet. Greater Than AB har valt 



10  ENERF Y

Ägarförhållanden
Ägare   Antal aktier Andel av kapi-

tal och röster
Sten Forseke 3 830 565 40,59%

Holmgren Group AB 796 830 8,44%

Roger Karlsson* 579 308 6,14%

Handelsbanken 
Hållbar Energi

357 143 3,78%

Handelsbanken 
Microcap Sverige

357 143 3,78%

Karin Forseke 337 882 3,58%

Övriga aktieägare 3 179 373 33,69%

Totalt 100,00% 9 438 244
Största aktieägare i Aktieboken (från EuroClear) per 2017-12-31

* avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

Kursutveckling och omsättning
Genomsnittspris per handelsdag ökade från 14,95 
SEK per aktie den 30 december 2016, till 26,90 SEK 
den 30 december 2017. Kursen (senast betalt) på bok-
slutsdagen 26,90 SEK per aktier, motsvarar ett börs-
värde på ca  254 MSEK. Börskursen för Greater Than 
AB kan följas dagligen på Nasdaqs hemsida och andra 
nyhetsmedia med elektronisk information.

Personal 

Fredrik Rosencrantz, tidigare vd inom Zurich Insurance 
Group, har anställts som rådgivare för Greater Than. 
Han har sysslat med internationellt arbete inom Zurich 
Insurance Group sedan 1998. 

Anna-Karin Hedlund har anställts som produktchef. 
Hon kommer kommer närmast från en roll som chef 
över Project Management Office på Moderna Försäk-
ringar där hon ansvarade över projekt och färdigstäl-
lande av produkter. 

Ytterligare en kompetens från försäkringsbranschen 
har anställts som global affärsutvecklare, Patrik Lund-
holm. Patrik har arbetat med digitalisering, affärsut-

att tillämpa lättnadsregeln för omräkning av förvärv vil-
ket innebär att rörelseförvärv som gjordes innan 2016-
01-01 inte har redovisats i enlighet med IFRS 3 och har 
inte räknats om.  

Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprin-
ciper, BFNAR 2017:1 Års- och koncernredovisning (K3) 
till IFRS har inte medfört några effekter på koncernens 
resultat eller ställning. Ingen omräkning har således 
gjorts av tidigare års resultat och eget kapital. Över-
gången har inneburit att en rapport över övrigt totalre-
sultat har lagts till, tilläggsupplysningar har tillkommit 
och vissa anpassningar i uppställningarna av de finan-
siella rapporterna har gjorts. 

I samband med övergång till IFRS så övergår Moderfö-
retaget till redovisning enligt RFR 2. Övergång till RFR 2 
har inte givit någon effekt på moderföretaget. 

För detaljerad information beträffande redovisnings-
principerna enligt IFRS hänvisas till s. 24 i rapporten.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och osäkerhetsfaktorer har beskrivits i tidigare 
utgiven årsredovisning. Inga väsentliga förändringar 
har skett som förändrar företagets riskbild.  

Bedömningar och uppskattningar

Inga nya väsentliga bedömningar eller uppskattningar 
har gjorts sedan tidigare delårsrapporter eller årsredo-
visning, som har fått effekt på perioden.

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
Greater Than AB noterades i mars 2017 på Nasdaq 
First North. Bolaget har tidigare varit listat på AktieTor-
get. Totala antalet aktier och röster i Greater Than AB 
uppgår till 9 438 244 aktier vid tidpunkten 2017-12-31.

Bolaget innehar inte några egna aktier. 
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veckling, försäljning och partnersamarbeten senast för 
Moderna Försäkringar. 

Alla ovan angiva anställningar har skett under Q1 2018. 
CFO:n Aida Mesanovic avslutade sin tjänst under Q4. 
En ställföreträdande resurs har tillträtt tjänsten. 

Bolagets certified adviser
Mangold Fondkommission AB är bolagets certified ad-
viser. Tel: 08-503 015 50, e-mail: info@mangold.se. 

Bolagsstruktur
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).

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksam-
het i mars 2014 och i samband med detta grundades 
koncernen. 

Utdelning
Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas 
för räkenskapsår 2018.

Årsredovisning och koncernredovis-
ning 2017
Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredo-
visning kommer hållas tillgänglig från och med den 
12 april 2018 på hemsidan www.greaterthan.eu. Den 
sänds även till de aktieägare som begär detta och upp-
ger sin adress.

Årsstämman 2018
Årsstämma i Greater Than AB kommer hållas i Stock-
holm den 15 maj 2018 kl. 12:00. Aktieägare som önskar 
delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Eu-
roclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen 
den 9 maj 2018 och dels anmäla sin avsikt att delta i bo-
lagsstämman senast onsdagen den 9 maj 2018. Anmä-
lan 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 
Bokslutskommuniké 2017 har inte granskats av bola-
gets revisor. 

Informationskalender 
 » Kvartalsredogörelse Q1 15 maj 2018

 » Årsstämma  15 maj 2018

 » Halvårsrapport  24 augusti 2018

 » Kvartalsredogörelse Q3 26 oktober 2018

 » Bokslutskommuniké 21 februari 2019

Avlämnande av bokslutskommuniké    
för 2017
Stockholm, 23 februari 2018

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



12  ENERF Y

Resultaträkning - koncern

2017-10-01
-2017-12-31

2016-10-01
- 2016-12-31

2017-01-01
- 2017-12-31

2016-01-01
- 2016-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2  708 998 789 181  8 091 118 3 488 089
Aktiverat arbete för egen räkning 810 335 875 964 4 694 420 2 698 355
Övriga rörelseintäkter 0 0 53 658 91 962
Summa intäkter 3 519 333 1 665 145 12 839 196 6 278 406

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -1 045 498 -667 536 -2 766 600 -1 298 177
Övriga externa kostnader -2 432 752 -1 574 886 -9 931 589 -5 622 178
Personalkostnader -3 379 291 -2 412 394 -12 298 766 -8 972 853
Avskrivningar materiella och immateriella  
anläggningstillgångar -797 995 -442 996 -2 655 631 -1 755 184

Summa kostnader -7 655 536 -5 097 812 -27 652 586 -17 648 392

Rörelseresultat -4 136 203 -3 432 667 -14 813 390 -11 369 986

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 710 8 323 19 190 22 035
Räntekostnader och liknande poster -185 310 -90 824 -415 673 -148 365
Summa -184 600 -82 501 -396 483 -126 330

Resultat före skatt -4 320 803 -3 515 168 -15 209 873 -11 496 316

PERIODENS RESULTAT -4 320 803 -3 515 168 -15 209 873 -11 496 316

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att om-
klassiciferas till periodens resultat:

Omräkningsdifferenser 165 862 231 886 165 862 231 886

SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT 165 862 231 886 165 862 231 886

PERIODENS TOTALRESULTAT -4 154 941 -3 283 282 -15 044 011 -11 264 430

Periodens resultat och totalresultat är helt hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Resultat per aktie
Före och efter utspädning, kr -0,45 -0,46 -1,75 -1,55
Genomsnittligt antal aktier
Före och efter utspädning 9 244 147 7 718 523  8 607 467 7 424 624
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Balansräkning - koncern
2017-12-31 2016-12-31 2016-01-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11 153 907 1 312 189 3 061 772
  Pågående utvecklingsarbeten 2 918 098 8 875 659 4 352 458
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 072 005 10 187 848 7 414 230

Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg och installationer 16 800 22 400 28 000

Finansiella anläggningstillgångar
  Andra långfristiga fordringar 18 500 18 500 18 500
Summa anläggningstillgångar 14 107 305 10 228 748 7 460 730

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
  Handelsvaror 1 134 060 939 930 1 328 793

Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 3 273 380 1 964 004 1 672 871
  Skattefordringar 36 166 36 166 131 847
  Övriga fordringar  306 559 498 897 593 694
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 445 712 243 024 399 877
Summa kortfristiga fordringar 4 061 817 2 742 091 2 798 289

Likvida medel 21 244 555 11 281 981 5 726 915

Summa omsättningstillgångar 26 440 432 14 964 002 9 853 997

SUMMA TILLGÅNGAR 40 547 737 25 192 750 17 314 727
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Balansräkning - koncern
2017-12-31 2016-12-31 2016-01-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
  Aktiekapital 943 825 813 729 638 845
  Övrigt tillskjutet kapital 70 050 527 41 659 898 23 793 774
  Reserver 165 862 0 0
  Balanserat resultat inkl. årets resultat -46 042 425 -30 832 552 -19 568 121
Summa eget kapital 25 117 789 11 641 075 4 864 498

Långfristiga skulder
  Upplåning 2 750 000 0 0
  Övriga långfristiga skulder 4 804 407 8 804 097 3 009 806
Summa långfristiga skulder 7 554 407 8 804 097 3 009 806

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 1 004 279 1 818 324 2 031 245
  Upplåning 1 000 000 0 0
  Övriga kortfristiga skulder 980 962 622 677 5 523 893
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 890 300 2 306 577 1 885 285
Summa kortfristiga skulder 7 875 541 4 747 578 9 440 423

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 547 737 25 192 750 17 314 727
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i SEK 2017-10-01-
- 2017-12-31

2017-01-01-
- 2017-12-31

2016-01-01-
-  2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 252 369 -14 813 390 -11 496 317
Betalda räntor och liknande poster* -69 144 - 415 673 0
Erhållna räntor och liknande poster* 710 19 190 0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.** 963 858 2 821 490 1 755 184
Betald skatt 0 15 983 95 681
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändingar av rörelsekapital -3 356 945 -12 375 400 -9 645 452

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 79 534 -194 130 388 863
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 837 298 -2 319 726 192 403
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 245 682 3 111 980 57 822
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 194 431 -11 774 276 -9 006 364

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 334 533 -6 534 188 -4 523 502
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 334 533 -6 534 188 -4 523 502

Finansieringsverksamheten
Nyemission 25 000 024 30 631 897 14 066 048
Emissionskostnader -1 600 000 -2 111 079 -775 040
Upptagna lån -249 690 -249 690 5 793 625
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 150 334 28 271 038 19 084 633

Periodens kassaflöde 19 621 370 9 962 574 5 555 067

Likvida medel vid periodens början 1 623 185 11 281 981 5 726 915
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 21 244 555 21 244 555 11 281 982

* Betalda räntor= 272 254
* Erhållna räntor= 811
**Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
avser avskrivningar, omräkningsdifferenser m.m.
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Koncernens förändring i eget kapital

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Reserver    Balanserat re-
sultat

Summa

Ingående balans 2016-01-01 enligt 
tidigare princip 638 845 23 793 774 0 - 8 905 961 15 526 658

Byte av redovisningsprincip till IFRS - - 0 0 0
Ingående balans 2016-01-01 enligt IFRS 638 845 23 793 774 0 -19 568 121 4 864 498
Transaktioner med aktieägare

Nyemission 95 827 7 570 301 - - 7 666 128
Övertilldelningsoption 14 374 1 135 546 - - 1 149 920
Kostnader emission -775 040 - - -775 040
Nyemission vid utnyttjande av                   
konvertibel 64 683 9 935 317 - - 10 000 000

Summa transaktioner med aktieägare 174 884 17 866 124 - - 18 041 008
Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens - - 231 886 - 231 886
Summa totalresultat - - 231 886 - 231 886
Årets resultat - - - -11 496 317 -11 496 317
Ingående balans 2017-01-01 813 729 41 659 898 231 886 -31 064 438 11 641 075
Transaktioner med aktieägare

Nyemission 130 096 30 501 708 - - 30 631 804
Kostnader emission - -2 111 079 - - - 2 111 079

Summa transaktioner med aktieägare 130 096 28 390 629 - - 28 520 725

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens - - 165 862 - 165 862
Summa totalresultat - - 165 862 - 165 862
Årets resultat - - - -15 209 873 -15 209 873
Utgående balans 2017-12-31 943 825 70 050 527 397 748 -46 274 311 25 117 798
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2017 
jan-dec

2016 
jan-dec

Antal aktier vid periodens ingång 8 137 286 6 388 450

Förändring under perioden 1 300 958 1 748 836
Antal aktier vid periodens utgång 9 438 244 8 137 286

Koncernens förändring i antalet utestående aktier

Antal aktier

Antal aktier vid periodens ingång 2016-01-01 6 388 450

Förändring under perioden genom spridningsemission (2016-02-16) 958 266
Förändring under perioden genom övertilldelningsoption (2016-02-16) 143 740
Förändring under perioden genom konvertibel (2016-11-15)* 646 830
Antal aktier vid periodens ingång 2017-01-01 8 137 286
Förändring under perioden genom spridningsemission (2017-04-12) 408 100
Förändring under perioden genom riktad nyemission (2017-10-20) 892 858
Antal aktier vid periodens utgång 2017-01-01 9 438 244

Konvertibel var utsälld till Holmgren Group som valde att konverta 2016-11-15. Konverteringskursen på 15,46 kronor tillförde en lik-
vid om cirka 10 miljoner kronor.  Aktiekapitalet ökade med 64 683 kronor till 813 728,60 kronor och antalet aktier ökade med 46 830 
till 8 137 286.
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Resultaträkning - moderföretag
2017-10-01-
2017-12-31

2016-10-01-
2016-12-31

2017-01-01- 
2017-12-31

2016-01-01-
2016-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 377 595 210 901 6 282 502 1 046 924
Aktiverat arbete för egen räkning 810 335 787 908 4 552 488 2 555 907
Summa intäkter 3 187 930 998 809 10 834 990 3 602 831

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -926 806 -481 792 -2 421 733 -747 497
Övriga externa kostnader -2 109 251 -1 398 224 -9 088 709 -4 902 842
Personalkostnader -3 249 366 -2 274 460 -11 791 813 -8 469 480
Avskrivningar materiella och immateriella  
anläggningstillgångar -584 165 -5 600 -976 875 -5 600

Summa kostnader -6 869 588 -4 160 076 -24 279 130 -14 125 419

Rörelseresultat -3 681 658 -3 161 267 -13 444 140 -10 522 588

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 0 213 99 362
Räntekostnader och liknande poster -70 546 -38 336 -284 743 -82 718
Summa -70 546 -38 123 -284 644 -82 356

Resultat före skatt -3 752 204 -3 199 390 -13 728 784 -10 604 944

PERIODENS RESULTAT -3 752 204 -3 199 390 -13 728 784 -10 604 944

Rapport över totalresultat - moderföretag
2017-10-01-
2017-12-31

2016-10-01-
2016-12-31

2017-01-01- 
2017-12-31

2016-01-01-
2016-12-31

Årets resultat -3 752 204 -3 199 390 -13 728 784 -10 604 944

Övriga totalresultat 0 0 0 0

PERIODENS TOTAL RESULTAT -3 752 204 -3 199 390 -13 728 784 -10 604 944
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Balansräkning - moderföretag
2017-12-31 2016-12-31 2016-01-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 021 911 0 0
  Pågående utvecklingsarbeten 2 918 098 3 519 027 549 275
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 940 009 3 519 027 549 275

Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg och installationer 16 800 22 400 28 000

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
  Andelar i koncernföretag 87 500 000 87 500 000 87 500 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 87 500 000 87 500 000 87 500 000

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
  Handelsvaror 491 217 262 484 524 854

Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 1 340 716 110 357 110 500
  Fordring hos koncernföretag 6 829 169 6 834 604 5 892 965
  Skattefordringar 20 183 20 183 20 163
  Övriga fordringar 0 179 126 303 543
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 419 992 243 024 379 277
Summa kortfristiga fordringar 8 610 060 7 387 294 6 706 448

Likvida medel 20 939 275 11 062 506 5 628 515

Summa omsättningstillgångar 30 040 552 18 712 284 12 859 817

SUMMA TILLGÅNGAR 126 497 361 109 753 711 100 937 092
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Balansräkning - moderföretag
2017-12-31 2016-12-31 2016-01-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
  Aktiekapital 943 825 813 729 638 845
  Fond för utvecklingsutgifter 8 758 636 2 555 907 0

Fritt eget kapital
  Överkursfond 153 137 337 17 866 124 106 880 584
  Balanserad vinst eller förlust -37 510 219 86 178 038 -8 763 406
  Årets resultat -13 728 784 -10 604 944 -9 383 233

101 898 334 93 439 218 88 733 945

Summa eget kapital 111 600 795 96 808 854 89 372 790

Långfristiga skulder
  Upplåning 2 750 000 0 0
  Övriga långfristiga skulder 4 793 625 8 793 625 3 000 000
Summa långfristiga skulder 7 543 625 8 793 625 3 000 000

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 896 167 1 413 097 1 539 208
  Upplåning 1 000 000 0 0
  Övriga kortfristiga skulder 917 795 578 685 5 284 305
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 538 979 2 159 450 1 740 789
Summa kortfristiga skulder 7 352 941 4 151 232 8 564 302

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 126 497 361 109 753 711 100 937 092



  ENERF Y  21

Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i SEK 2017-10-01
-2017-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 684 041 -13 444 140 -10 604 944
Betalda räntor och liknande poster* -68 163 -284 743
Erhållna räntor och liknande poster* 0 99
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 583 523 976 875 5 600
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändingar av rörelsekapital -3 168 681 -12 751 909 -10 599 344

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 44 931 -228 733 262 370
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 935 358 -1 222 766 -680 846
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 98 615 2 201 709 336 930
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 089 777 -12 001 699 -10 680 890

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 334 533 -6 392 257 -2 969 752
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 334 533 -6 392 257 -2 969 752

Finansieringsverksamheten
Nyemission 25 000 024 30 631 804 14 066 048
Emissionskostnader -1 600 000 -2 111 079 -775 040
Upptagna lån -250 000 -250 000 5 793 625
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 150 024 28 270 725 19 084 633

Periodens kassaflöde 19 725 714 9 876 769 5 433 991

Likvida medel vid årets början 1 213 561 11 062 506 5 628 515
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 20 939 275 20 939 275 11 062 506

* Betalda räntor= 271 154
* Erhållna räntor= 99
**Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
avser avskrivningar, omräkningsdifferenser m.m.
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Aktiekapital Fond för ut-
vecklingsutg

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets        
resultat

Summa

Ingående balans 2016-01-01 
enligt tidigare princip

638 845 106 880 584 - 8 763 406 98 756 023

Byte av redovisningsprincip till 
RFR2

0 0 0

Ingående balans 2016-01-01 
enligt RFR2

638 845 0 106 880 584 -8 763 406 -9 383 233 89 372 790

Disp enligt stämmobeslut -106 880 584 97 497 351 9 383 233 0
Nyemission 95 827 7 570 301 7 666 128
Övertilldelningsoption 14 374 1 135 546 1 149 920
Kostnader emission -775 040 -775 040
Nyemission vid utnyttjande av 
konvertibel 

64 683 9 935 317 10 000 000

Aktiverade utvecklingsutgifter 2 555 907 -2 555 907 0
2016 års resultat -10 604 944 -10 604 944
Ingående balans 2017-01-01 813 729 2 555 907 17 866 124 86 178 038 -10 604 944 96 808 854
Disp enligt stämmobeslut -2 555 907 -17 866 124 9 817 087 10 604944 0
Nyemission 130 096 30 501 708 30 631 804
Kostnader emission -2 111 079 -2 111 079
Aktiverade utvecklingsutgifter 6 753 407 -6 753 407 0
2017 års resultat -13 728 784 -13 728 784
Utgående balans 2017-12-31 943 825 6 753 407 28 390 630 89 241 718 -13 728 784 111 600 795

Moderbolagets förändring i eget kapital    
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Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 
IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten är 
upprättad i enlighet med International Financial Re-
porting Standards (IFRS) samt tolkningar av gäl-
lande standarder, International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) såsom de är an-
tagna av EU. 

Denna delårsrapport är Greater Than ABs första rap-
port som upprättas i enlighet med IFRS (International 
Financial Reporting Standards). De redovisnings-
principer som återges nedan har tillämpats när kon-
cernredovisningen upprättats per den 31 december 
2017 och för den jämförande information som pre-
senteras per 31 december 2016 samt vid upprättan-
det av rapporten över periodens ingående finansiella 
ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 
2016 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS). 

Nya och ändrade standarder och tolkningar som 
ännu inte har tillämpats av koncernen

Ett antal nya standarder och tolkningar och ändringar 
av standarder träder i kraft för räkenskapsår som bör-
jar efter den 1 januari 2017. De har inte förtidstilläm-
pats vid upprättandet av denna finansiella rapport. 

IFRS 9 Finansiella instrument, hanterar klassifice-
ring, värdering och redovisning av finansiella tillgång-
ar och skulder. IFRS 9 ersätter IAS 39. Standarden 
innehåller tre huvudsakliga värderingskategorier för 
finansiella tillgångar: upplupet anskaffningsvärde, 
verkligt värde över övrigt totalresultatet och verkligt 
värde över resultaträkningen. Klassificeringen base-
ras på enhetens affärsmodell och typ av kontraktu-
ella kassaflöden från den finansiella tillgången. Stan-
darden innebär inte några betydande förändringar 
för klassificering och värdering av finansiella skulder. 
IFRS 9 ändrar också principerna för nedskrivning av 
finansiella tillgångar och ersätter den faktiska förlust-
modell som används i IAS 39 med en framåtriktad 
nedskrivningmodell baserad på förväntade förluster. 
IFRS 9 innehåller också en ny princip för säkringsre-
dovisning. Standarden gäller från och med 1 januari 
2018. 

Koncernen har utvärderat sina finansiella tillgångar 
och skulder och effekterna av övergången till IFRS 
9. Koncernen förväntar sig inte någon effekt av över-
gången och tillämpningen. Koncernens finansiella 

instrument består enbart av kundfordringar och lå-
nefordringar. Dessa kommer fortsatt att klassificeras 
och värdera i kategorin upplupet anskaffningsvärde. 
Den nya modellen för beräkning av kreditförlustre-
serv utgår från förväntade kreditförluster vilket kan 
medföra tidigare redovisning av kreditförluster. Kon-
cernen förväntar sig dock inte någon väsentlig effekt 
av den ändrade modellen. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, är den nya 
intäktsredovisningsstandarden som ersätter IAS 18 
och IAS 11. Standarden etablerar en ny principbase-
rad modell för intäktsföring av kundavtal och bygger 
på en femstegsmodell som kräver att intäktsföring 
sker då kontroll över produkter och tjänster överförs 
till kunden. Standarden fastslår principer för hur an-
vändare av finansiella rapporter ska få tillgång till 
mer användbar information om intäktsslag, belopp, 
tidpunkt för redovisning, osäkerheter kopplade till in-
täktsredovisningen samt kassaflöden som kan hän-
föras till företagets kundkontrakt. Standarden ska 
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 
2018 eller senare. 

Koncernen håller på att analysera och utvärdera ef-
fekten av den nya standarden.  Den preliminära be-
dömningen är att den nya standarden inte får någon 
väsentlig effekt på koncernens resultat och ställning. 
Mer information avseende övergången till IFRS 15 
ges i årsredovisningen.  

IFRS 16 Leasingavtal, är en ny standard för redovis-
ning av leasingavtal. Den ersätter IAS 17 Leasingav-
tal. Standarden tar bort uppdelningen av leasingav-
tal i antingen operationell eller finansiell leasing för 
leasetagaren och introducerar istället en gemensam 
modell för redovisning av all leasing. Modellen base-
ras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att 
använda en tillgång under en specifik tidsperiod och 
samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet.  
I balansräkningen redovisas således en tillgång och 
en skuld för alla leasingavtal med längre hyrestid än 
12 månader med undantag för tillgångar av lågt vär-
de. I resultaträkningen redovisas avskrivningar på 
tillgången samt räntekostnader. IFRS 16 ska tilläm-
pas från räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 
eller senare. 

Koncernen håller för närvarande på att utreda vilken 
effekt den nya standarden kommer att få, man för-

Redovisningsprinciper
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väntar sig dock inte några väsentliga effekter

Koncernredovisning

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen har bestäm-
mande inflytande över ett företag när den exponeras 
för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav 
i företaget och kan påverka avkastningen genom sitt 
bestämmande inflytande i företaget. Dotterföretag 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet överförs till kon-
cernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet 
upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av kon-
cernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvär-
vet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på 
överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emit-
terats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verk-
ligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en 
följd av en överenskommelse om villkorad köpeskil-
ling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när 
de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inled-
ningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. 

Det belopp varmed köpeskilling, värdet på innehav 
utan bestämmande inflytande i den förvärvade rö-
relsen samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidi-
gare aktieinnehav överstiger verkligt värde på iden-
tifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som 
goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för 
det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse 
av ett s.k. ”bargain purchase”, redovisas mellanskill-
naden direkt i rapporten över totalresultat. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt 
orealiserade vinster och förluster på transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras. Redovisnings-
principerna för dotterföretag har i förekommande fall 
ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning 
av koncernens principer. 

Utländska valutor

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

De olika enheterna i koncernen har den lokala valu-
tan som funktionell valuta då den lokala valutan har 
definierats som den valuta som används i den primä-

ra ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsak-
ligen är verksam. I koncernredovisningen används 
svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funk-
tionella valuta och koncernens rapportvaluta. 

Resultat och finansiell ställning för koncernföretag 
som har en annan funktionell valuta än rapportva-
lutan, omräknas till koncernens rapportvaluta. Till-
gångar och skulder omräknas till balansdagskurs. 
Intäkter och kostnader räknas om till genomsnittlig 
valutakurs. Alla kursdifferenser som uppstår redovi-
sas i övrigt totalresultat. 

Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller 
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förlus-
ter som uppkommer vid betalning av sådana transak-
tioner och vid omräkning av monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redo-
visas i rörelseresultatet i resultaträkningen. 

Segmentrapportering

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som över-
ensstämmer med den interna rapportering som läm-
nas till den högste verkställande beslutsfattaren. 
Högste verkställande beslutsfattare är koncernens 
ledningsgrupp.  All verksamhet i koncernen bedrivs 
inom ramen för ett och samma rörelsesegment. Bo-
laget upprättar således inte någon segmentsredovis-
ning. 

Intäkter

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som er-
hållits eller kommer att erhållas för sålda varor i kon-
cernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas 
exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eli-
minering av koncernintern försäljning. Intäkter redo-
visas när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt 
och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla företaget. Greater Thans intäkter 
består i allt väsentligt av försäljning av tjänster i form 
av abonnemang samt från försäljning av försäkrings-
lösningar. Abonnemangsintäkterna består av både 
fasta och rörliga avgifter. Dessa intäktsredovisas i 
den period då tjänsterna utförs, linjärt över abonne-
mangens löptid. Provisionsintäkter redovisas i sam-
ma period som när försäljning skett. Intäkter från för-
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säljning av varor redovisas när risker och förmåner 
förknippade med ägandet av varorna har övergått på 
köparen, vilket normalt inträffar i samband med leve-
rans, och när intäkterna och tillhörande utgifter kan 
beräknas tillförlitligt samt det är sannolikt att de eko-
nomiska fördelarna som är förknippade med försälj-
ningen av enheterna tillfaller koncernen. 

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden 
med tillämpning av effektivräntemetoden.

Inkomstskatter

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och upp-
skjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden beräk-
nas på basis av de skatteregler som på balansdagen 
är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder 
där moderföretaget och dess dotterföretag är verk-
samma och genererar skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkom-
mer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar 
och skulder och deras redovisade värden i koncern-
redovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas 
emellertid inte om den uppstår till följd av en trans-
aktion som utgör den första redovisningen av en till-
gång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och 
som, vid tidpunkten för transaktionen, varken på-
verkar redovisat eller skatte¬mässigt resultat. Upp-
skjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av 
skattesatser som har beslutats eller aviserats per ba-
lansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den upp-
skjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag 
redovisas i den omfattning det är troligt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgäng-
liga, mot vilka underskotten kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när 
det finns legal kvittningsrätt för aktuella skatteford-
ringar och skatteskulder och när de uppskjutna skat-
tefordringarna och skatteskulderna hänför sig till 
skatter debiterade av en och samma skattemyndig-
het och avser antingen samma skattesubjekt eller oli-
ka skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. I anskaffnings-
värdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för 
att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av 
först in, först ut-metoden (FIFU).

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av aktive-
rat utgifter för utvecklingsarbeten och redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av-
skrivningar och nedskrivningar. Utvecklingskostna-
der som är direkt hänförliga till utveckling och test-
ning av identifierbara och unika produkter redovisas 
som immateriella tillgångar när det är tekniskt möjligt 
att färdigställa utvecklingsprojektet så att tillgångar 
kan användas eller produkter säljas och på så sätt 
generera framtida ekonomiska fördelar. Det ska även 
finnas erforderliga resurser för att färdigställa pro-
dukten och koncernen ska kunna beräkna utgifterna 
på ett tillförlitligt sätt. 

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nytt-
jandetiden. Avskrivningstiden för aktiverade utveck-
lingsutgifter uppgår till tre till fem år.

Pågående utvecklingsarbeten nedskrivnings testas 
årligen. 

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I an-
skaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänfö-
ras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter 
läggs till tillgångens redovisade värde eller redovi-
sas som en separat tillgång, beroende på vilket som 
är lämpligt, endast då det är sannolikt att de fram-
tida ekonomiska förmåner som är förknippade med 
tillgången kommer att komma Greater Than tillgodo 
och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas 
bort från balansräkningen. Alla andra former av re-
parationer och underhåll redovisas som kostnader i 
resultaträkningen under den period de uppkommer.

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett 
anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till 
tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs 
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av separat. Avskrivningar görs linjärt enligt följan-
de: 

Inventarier, verktyg och installationer  
5 år

Leasingavtal

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker 
som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt 
kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som opera-
tionell leasing. Betalningar, inklusive en första för-
höjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad 
linjärt över leasingperioden. Det finns inga väsentliga 
leasingavtal i koncernen som har identifierats som fi-
nansiella leasingavtal.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräk-
ningen inkluderar kundfordringar, övriga fordringar, 
kortfristiga placeringar, likvida medel, leverantörs-
skulder och låneskulder. Koncernen klassificerar 
sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 

• lånefordringar och kundfordringar

• övriga skulder

Instrumenten redovisas i balansräkningen när Grea-
ter Than blir part i instrumentets avtalsmässiga vill-
kor. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella till-
gångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade på 
en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundford-
ringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av ef-
fektivräntemetoden, minskat med eventuell reserve-
ring för värdeminskning. 

Likvida medel 

I Likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som 
i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgo-
dohavanden. Likvida medel har förfallodag inom tre 

månader, kan lätt omvandlas till kassamedel till ett 
känt belopp och är utsatt för en obetydlig risk för vär-
defluktuationer. 

Övriga finansiella skulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. Övriga finansiella skulder redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffnings-
värde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skil-
jer sig det redovisade beloppet från det belopp som 
ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löp-
tid med hjälp av instrumentets effektivränta. Häri-
genom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som ska åter-
betalas. Checkräkningskredit redovisas i balansräk-
ningen som låneskulder i kortfristiga skulder. 

Verkligt värde 

Koncernen värderar inte sina finansiella instrument 
till verkligt värde men i de fall verkligt värde anges i 
upplysningssyfte fastställs detta värde med hjälp av 
IFRS värderingshierarki. Denna hierarki har följande 
nivåer:   

Nivå 1: Verkligt värde på finansiella instrument som 
handlas på en aktiv marknad (såsom börsnoterade 
derivat, finansiella instrument som innehas för han-
del och tillgångar som kan säljas) baseras på note-
rade marknadspriser på balansdagen. Det noterade 
marknadspriset som använts för koncernens finan-
siella tillgångar är den aktuella köpkursen.

Nivå 2: Verkligt värde på finansiella tillgångar som 
inte handlas på en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) 
fastställs med hjälp av värderingstekniker som i så 
stor utsträckning som möjligt utgår från marknads-
information medan företagsspecifik information an-
vänds i så liten utsträckning som möjligt. Samtliga 
väsentliga indata som krävs för verkligt värdevärde-
ringen av ett instrument är observerbara. 

Nivå 3: I de fall ett eller flera väsentliga indata inte 
baseras på observerbar marknadsinformation. Detta 
gäller t.ex. för onoterade instrument. 

Nedskrivningar

Icke-finansiella tillgångar
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Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kan-
ske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs 
med det belopp varmed tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvär-
det är det högre av tillgångens verkliga värde minskat 
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enhe-
ter). 

Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet an-
skaffningsvärde (lånefordringar och kundfordringar)

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om 
det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av 
finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp 
av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov 
och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis 
för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera 
händelser inträffat efter det att tillgången redovisats 
första gången och att denna händelse har inverkan 
på de uppskattade framtida kassaflödena för den fi-
nansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgång-
ar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, 
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro 
och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som 
en kostnad och en skuld då det finns en legal eller in-
formell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning

I Greater Than ABs svenska koncernföretag före-
kommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgifts-
bestämda planer betalar företaget fastställda avgif-
ter till ett annat företag och har inte någon legal eller 
informell förpliktelse att betala något ytterligare även 
om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagan-
de. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt 
med att de anställdas tjänster utförts.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag 
inom koncernen beslutar att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten för anställningens upp-
hörande eller då en anställd accepterar ett erbjudan-
de om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. 
Om ersättningen inte ger företaget någon framtida 
ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad 
när företaget har en legal eller informell förpliktelse 
att lämna sådan ersättning. 

Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transak-
tionskostnader som direkt kan hänföras till emissi-
on av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter 
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslik-
viden. 

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt me-
tod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos ban-
ker och andra kreditinstitut.

Moderföretagets redovisnings- och värderings-
principer

Samma redovisnings- och värderingsprinciper till-
lämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i 
de fall som anges nedan.

Uppställningsformer

Resultat- och balansräkning följer årsredovis-
ningslagens uppställningsform. Resultaträkningen 
är uppdelad i två räkningar en över resultaträkningen 
och en över totalresultat. Rapport över förändring av 
eget kapital följer koncernens uppställningsform men 
innehåller de kolumner som anges i ÅRL. 

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar.I anskaffningsvärdet ingår köpeskil-
lingen som erlagts för aktierna samt förvärvskost-
nader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag 
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Ut-
delning från dotterföretag redovisas som intäkt. Ett 
koncernbidrag som erhållits från ett dotterföretag re-
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dovisas som utdelning från dotterföretag, dvs. som 
finansiell intäkt. 

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare 
redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperio-
den.

Fond för utvecklingsutgifter

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten förs i 
moderbolaget om till bundet eget kapital i fonden för 
utvecklingsavgifter. 

Finansiella instrument

IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget. Finansiella in-
strument värderas i enlighet med reglerna i ÅRL, till 
anskaffningsvärde.
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