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Greater Than i korthet

 » Greater Than (publ) är ett svenskbaserat teknikbolag som utvecklar, producerar och marknadsför digitala lösningar för 
försäkringsindustrin, som bygger på företagets AI baserade plattform Enerfy. 

 » Greater Than grundades 2004 på idén att samla och använda kördata för att validera och prissätta körbeteende. Idag  
lever och andas företaget kommersiell innovation. Företaget och företagets innovation har vunnit ett flertal priser 
och nomineringar bland annat ”Climat Solver”, av Världsnaturfonden (WWF). 

 » Under 2018 utsåg FIA, Fédération Internationale de l’Automobile, Enerfy som världens första globala standard att mäta 
smart och säker bilkörning. 

 » Greater Than är listat på Nasdaq First North och har sitt huvudkontor i Stockholm. 

Teknologi

 » Den AI baserad mjukvaruplattformen Enerfy, består av en helt unik AI databas som har matats med kördata sedan 2004. 
Tekniken och plattformen skyddas av 7 patent. Plattformen matchar individuellt körbeteenden mot fler än 500 miljo-
ner referensprofiler i realtid, oavsett var i världen föraren kör.

 » Enerfy erbjuder en av världens mest kompletta och skalbara digitala försäkringsprodukt. Produkten är förpackad i en 
flexibel nyckelfärdig white-label lösning som anpassar både design, förpackning och innehåll utifrån behov och mål-
gruppssegment. 

 » Med Enerfy kan globala försäkringsaktörer, med bara några klick, digitalisera och hantera allt från datakoppling, prissätt-
ning av försäkring, kundregistrering, kassa och betalning, digital kommunikation, försäkringserbjudanden, gamification 
till skaderiskhantering. 

Marknader och kunder

 » Greater Thans produkter säljs på flera marknader globalt. Bland befintliga kunder finns bl.a.  Zurich, TRYG Forsikring 
A/S och Moderna Försäkringar. Bolagets största marknad är bilförsäkringssektorn där bolagets nyckelfärdiga försäk-
ringslösning är ett komplement till försäkringsaktörers befintliga erbjudanden eller en helt fristående produkt för att 
flytta in i den digitala världen och enkelt komma igång med nya produktsegment och affärsmodeller. 

 » Sedan 2018 driver, utvecklar och marknadsför Greater Than även FIA Smart Driving Challenge i samarbete med FiA. FIA 
Smart Driving Challenge är ett världsmästerskap i smart bilkörning som i engagerar vardagsbilister världen över att 
köra så smart, fokuserat och miljövänligt som möjligt.  

Bolaget utveckling och mål 

 » Sedan företagets första försäkringslösning lanserades 2017 har utvecklingen gått snabbt framåt. Flera stora försäkrings-
aktörer använder och marknadsför nu produkten på lokala marknader runt om i världen. 

 » Företagets sälj- och marknadsavdelning har växt och byggts upp för att snabbt och effektivt kunna fortsätta driva försälj-
ning internationellt. Även utvecklingsteamet har växt och breddats med kompletterande kompetenser. Med nuva-
rande organisation finns kapacitet att fortsätta växa med mer eller mindre oförändrade fasta kostnader vilket ger en 
stor skalbarhet i affärsmodellen.  



AI-baserad försäkringsteknik 
som minskar skadefrekvens 
med upp till 40%.
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Införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara införd 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 
21 maj 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistre-
rade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inre-
gistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering 
bör begäras i god tid före den 21 maj 2019.
 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin 
avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 21 maj 2019. 
Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisations-
nummer, adress, telefon, aktieinnehav samt eventuella biträ-
den (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör 
denna sändas in i original tillsammans med anmälan om del-
tagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare 
än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges 
en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I 
förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra be-
hörighetshandlingar utvisande behörig företrädare.

Post till: 
Greater Than AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu 

Välkommen till 
årsstämman
Greater Than AB:s ordinarie årsstämma för 
räkenskapsåret 2018 kommer att äga rum 
den 27 maj 2019, klockan 15:00.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman 
att ingen utdelning skall ske för bokslutsåret 2018.

Tidplan för ekonomisk information 

Kvartalsredogörelse Q1  27 maj 2019
Halvårsrapport 22 augusti 2019
Kvartalsredogörelse Q3 24 oktober 2019
Bokslutskommuniké 20 februari 2020
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Från nordisk leverantör till global aktör

2018 var året vi inledde som en nordisk leverantör och av-
slutade som en global aktör. En strategiskt snabb resa. Un-
der året etablerades samarbeten, först med nordiska för-
säkringsbolag, senare in på året med stora internationella 
tungviktare som fick vår kundbas att växa med en rejält ökad 
räckvidd. Som kronan på verket utsåg FIA vår teknologi som 
marknadens och motorvärldens lösning för att globalt mäta 
smart bilkörning. Ett erkännande och uppdrag som idag bety-
der att vår tekniklogiska plattform Enerfy utgör det tekniska 
fundamentet och de gamifierade funktionerna i världsmäs-
terskapet FIA Smart Driving Challenge.  

När 2017 inleddes lanserade vi vår allra första försäkring. Re-
dan då med blicken lyft och siktet inställt på en internationell 
expandering. Vi sjösatte en ambitiös global expansionsplan 
som hade ett tydligt syfte: att satsa på ̊ avtal med tunga inter-
nationella aktörer, skala upp vår försäljning och genom detta 
etablera Greater Than som ledande, global leverantör av di-
gital teknik för AI-baserade bilförsäkringslösningar. När jag nu 
ett år senare tittar i backspegeln kan jag stolt konstatera att vi 
lyckats med vår ambition över förväntan.

Genom att teckna avtal med stora internationella kunder och 
några av branschens riktigt inflytelserika aktörer har vi tagit 
oss in på helt nya marknader i världen. I Storbritannien inled-
des samarbetet med Zurich Insurance ett av världens störs-
ta försäkringsbolag. I Singapore tecknades avtal med Com-
fortDelGro - en av världens största transportkoncerner, som 
betraktar Enerfy®-tekniken som en framgångsnyckel för att 
själva kunna bli ledande inom digitala bilförsäkringslösningar 
på egna nyckelmarknader. Dessa samarbeten börjar redan ge 
frukt .

En ytterligare viktigt strategisk milstolpe i vår internationella 
satsning nådde vi genom vårt samarbete med FIA och FIA 
Smart Driving Challenge. Förutom att FIA regulatoriskt be-
dömde Enerfy plattformen som den bästa tekniska lösningen 
i världen att bedöma och mäta smart bilkörning så levererar 
vi nu vår gamifierade tekniska lösning i deras storsatsning mot 
en säkrare vägmiljö. Genom samarbetet med FIA når vi ut till 
88 miljoner medlemmar i 145 länder som nu engageras att 
använda vår tekniska plattform Enerfy i sina vardagskörning-
ar för en trafiksäkrare vägmiljö. Den räckvidd och validering 
som samarbetet med FIA ger oss innebär att Enerfy expone-
ras i ett syfte som helt ligger i linje med vår mission för Enerfy: 
att bli den största AI plattformen för bilförsäkringslösningar 
i världen.

Trots att vi med full kraft gått in för att expandera globalt 
har vi inte glömt var vi började.  Våra kunder i norden har 
nått kommersiella framgångar tack vare vår lösning och vill 
nu skala upp. Tryg Forsikring A/S, Danmarks största för-
säkringsbolag, har breddat sin försäkring Tryg Drive efter 
försäljningsframgångar. Tryg Forsikring i Norge har lanserat 
en helt ny bilförsäkring TRYG Sidekick, som belönar och pre-
mierar smart bilkörning. 

Årets framgångar har dessutom resulterat i medialt genom-
slag internationellt och öppnat dörrar till allt fler affärsmöj-
ligheter. Insuretech-marknaden är hetare än någonsin och vi 
har blivit en given aktör att bjuda in som talare, nominera till 
priser och etablera samarbeten med. 

Jag kan även konstatera att vi under året har fortsatt att ut-
vecklas till det kvalitetsbolag vi vill vara. Tack vare vår kom-
petenta personal och deras stora förståelse för kundernas 
processer kan vi framgångsrikt driva globala projekt med 
hundraprocentiga leveranser. Jag är oerhört stolt över att få 
jobba med duktiga kollegor och drivna partners som gör det 
möjligt för oss att expandera i en otroligt stimulerande takt.  
Med detta sagt vill jag tacka alla våra medarbetare, kunder, 
leverantörer och aktieägare för ert stora engagemang och 
för ett gott samarbete under 2018. Jag ser fram emot 2019 då 
våra intressenter kan förvänta sig ännu mer av oss.

Liselott Johansson Verkställande Direktör

Stockholm den 25 April 2019 

VD har ordet
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Koncernen redovisar för 2018 en nettoomsättning om 13 
905 TSEK (8 091), vilket är en ökning med 72 % jämfört med 
föregående år. Intäkter som kommer från moderbolaget, 
dotterbolaget och dotterdotterbolaget genom försäljning av 
försäkringsplattformen Enerfy och LeanHaulage. Största de-
len av försäljningen har skett till viktiga aktörer på försäkrings-
marknaden så som Tryg och Zurich i Norden och Europa. Yt-
terligare försäljning har även skett till andra delar av världen, 
där nu etablerade samarbeten är på plats. 

Koncernens kostnader uppgår till -37 079 TSEK (-27 653) (ex-
klusive finansiella kostnader). Väsentlig del av kostnaderna är 
personalkostnader, utveckling, sälj- och marknadsföring av 
produkten. Satsningarna i produktutvecklingen hjälper till att 
skala försäljningen, möjliggöra kortare ledtider och rätt för-
utsättningar för att få ut produkter till nya marknader och 
därigenom också nå fler kunder. Försäljning är fokuserat till 
försäkringsbolag och OEM:s, som starkt kan bidra till att bola-
get snabbare etableras på den globala marknaden.

Året 2018

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat dividerat med 9 438 244 st aktier

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).

Januari - December 2018 (TSEK)

 » Nettoomsättning 13 905 ( 8 091) +72%

 » Rörelseresultat -18 862 (-14 813) 

 » Periodens resultat efter skatt -19 132 (-15 210)

 » Resultat per aktie före & efter utspädning -2,03* (-1,75)

 »  Styrelsen kommer förseslå att ingen utdelning lämnas för räknenskapsåret 2018. 
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Från Start-Up till Scale-Up
Som ett resultat av arbetet under 2018 och vår strategi, att 
sälja våra lösningar till stora globala försäkringsbolag och bil-
tillverkare, kom vi under året att föra samtal och konkreta för-
handlingar med de företag som vi haft som mål att få in som 
kunder. Bearbetningen må ta något längre tid men kräver inte 
mer resurser än att bearbeta ett lokalt mindre försäkringsbo-
lag. Fördelarna med vår strategi är att när vi kommer till affär 
och lansering, blir volymerna desto större och vi får en natur-
lig globalisering. 

Som Scale-Up drar vi även fördel av att försäljningen nu byg-
ger på starka ”use-cases” vilket gör det betydligt enklare att 
få gehör hos potentiella kunder och bidrar även till en utökad 
andel av förfrågningar från kunder.

Försäljning
Som ett resultat av försäljningsinsatserna stängde vi under 
året flera viktiga affärer. 

Det stora genombrottet var att FIA, världens viktigaste mo-
tororganisation valde vår plattform till sin nya tävling, FIA 
Smart Driving Challenge. FIA som har motorklubbar i över 
145 länder med över 88 miljoner konsumenter och mängder 
av stora företag, ger Greater Than en global räckvidd som 

överstiger någon annan potentiell säljkanal. Dessutom ger 
FIA vår plattform Enerfy, bra kredibilitet och öppna dörrar till 
många potentiella kunder och samarbetspartner som det an-
nars skulle ta mycket lång tid att nå.

En annan strategiskt viktig affär var Zurich UK. Zurich är ett av 
världens största sakförsäkringsbolag avseende affärer direkt 
med kunder och har en stor global räckvidd. Som första affär 
kom vi igång med Sixt Irland och efter ett lyckat genomför-
ande har nu Zurich UK för avsikt att införa Enerfy på flera av 
sina motoraffärer, självklart ett stort genombrott för Greater 
Than.

Greater Than undersökte i början av 2018 marknaden i Syd-
ostasien och beslutade att inleda kontakter med företags-
gruppen ComfortDelgro (CDG) i Singapore. CDG är ett 
börsnoterat konglomerat med en omsättning på ca. 6 miljar-
der dollar, med stora verksamheter inom transport och för-
säkringsförmedling. De inledande samtalen ledde till en första 
mindre affär och efter en lyckad start inleddes diskussioner 
om en utökning. Både affären med CDG och dess geografiska 
läge ger Greater Than en bra språngbräda in i flera länder i 
regionen.  

Efter den inledande lanseringen av TrygDrive, den digitala bil-

Översikt av verksamheten 2018
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försäkringen för unga, ledde samarbetet med Tryg i Danmark 
till att produkten började säljas till alla åldrar i hela landet.

Dessutom lanserade Tryg Norge sin första digitala bilförsäk-
ring, Sidekick. Produkten är användarbaserad och dynamiskt 
prissatt med direkta fördelar till de som kör trafiksäkert.

Artificiell intelligens ändrar fundamenta
Greater Than är en pionjär inom AI och nådde under året en 
mognadsgrad inom området som ytterligare stärker våra för-
säljningsargument. Med en databas på över 500 miljoner uni-
ka körsituationer och med algoritmer som tränats i över 120 
000 manår, för att känna igen körmönster som ökar risken 
för olyckor, kan vårt AI prissätta risk med en helt ny precision. 
Bolagets AI ger försäkringsbolagen en ny och djupare insikt i 
riskerna med portföljen av bilförsäkringar och kommer att 
förändra hur bolagen prissätter och undviker risk. 

AI för försäkringsbolag
Vi tillhandahåller en webbportal till försäkringsbolagen som 
gör tjänsterna lättillgängliga och enkla att använda. Här sam-
las alla försäkringar på ett och samma ställe med en lättöver-
skådlig bild av hur risken ser ut i realtid. AI ger en aggregerad 
bild över hur risken, dvs hur affären ser ut momentant och 
framför allt, hur den kommer att se ut när året är slut. AI ger 
tydliga och tidiga signaler över dålig risk, dvs sådan risk som 
garanterat kommer att orsaka stora förluster. Nu har försäk-
ringsbolagen ett nytt verktyg i lådan som hjälper till att pris-
sätta och förstå risk.  

Försäkringslösningar för företag
Med våra lösningar för fordonsflottor kan försäkringsbolagen 
involvera sina kunder i arbetet mot lägre risk och lägre pre-
mier. Som komplement till att basera premien på historisk 
skadestatistik kan köpare och säljare nu förstå och se hur ris-
ken påverkar premien i realtid. Kunden kan själv påverka pre-
mien genom att sänka risken baserat på utökat trafiksäker-
hetsarbete. Hela riskprofilen speglas i webbportalen och ger 
tydliga tips på vilka åtgärder som ger störst effekt på risken 
och därmed premien. Motsatt, om försäkringstagaren inte 
når målent som premien förutsätter, kan premien att justeras 
uppåt. Med en gemensam bild över orsaker och verkan, ges 
bägge parter en helt ny förutsättning att arbeta med risk och 
premier.

AI för konsumentförsäkring
Enerfy erbjuder en mängd olika försäkringslösningar för kon-
sumenter. Bland annat har vi tagit fram en enkel lösning att 

digitalisera befintlig stock av bilförsäkringar. Med den får för-
säkringsbolagen en ny överblick och insikt i prissättning av 
risken med fördelar såsom fler kontakttillfällen med sina kun-
der. Sedan erbjuder vi olika varianter av dynamiskt prissatta 
försäkringar, baserat på använd tid, körd sträcka och hur man 
i praktiken tar risk och därmed exponeras för skadekostna-
der. 

Försäkringsplattformen Enerfy
Enerfy är inte bara försäkringslösningar. Eftersom våra kun-
der inte har någon större erfarenhet av digitalisering i allmän-
het, har vi tagit fram digitala verktyg och lösningar som hjälper 
till med allt från försäljning, betalning, kommunikation, on-
boarding och skaderapportering. Enerfy är en komplett lös-
ning för de försäkringsbolag som vill göra en digital resa.  

Mega trender
Under året framgick det än tydligare att fler och fler försäk-
ringar blir uppkopplade och med uppkopplade bilar pekar in-
dikatorerna på att alla bilförsäkringar blir uppkopplade. En 
annan megatrend är att prissättningen av försäkringar blir 
mer individualiserad istället för gruppbaserade. Dessutom 
spås dynamisk och användarbaserad prissättning bli den do-
minerande formen, istället för fast premie lika för alla per år.
Med dessa tre megatrender i ryggen tycker vi att bolaget är 
väl positionerat för framtiden.

Varför digitalisera
Digitalisera är inget självändamål och vi arbetade under året 
kontinuerligt med att förbättra kundnyttan genom att tänka i 
termer av ”stakeholders”. Varje intressent i värdekedjan mås-
te se och få tydliga fördelar. Bolaget har bland annat tagit fram 
en karta på fördelar och ger nedan ett smakprov på några in-
tressenter;

• Försäkringsbolag - lägre skadekostnader, undvika den allra 
sämsta risken och fler ”touch points” med sina kunder.
• Företagsflottor - belöning för lägre risk, transparens, verk-
tyg till ökad trafiksäkerhet och kontroll på fordonsflottan. 
• Konsumenten - belöning för lägre risk, rättvisare prissätt-
ning och en egen coach i bilkörning.
• Hyrbilsföretaget - lägre skadekostnader, enklare skadehan-
tering och ökad retention.
• Den som hyr bil - enklare hantering, belöning för säker bil-
körning och trygghet om olyckan är framme.
• Bilpooler - rättvis fördelning av kostnader och enklare han-
tering.
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Greater Than grundades på idén att göra det billigare och 
bekvämare att äga och köra bil. I dag lever och andas bo-
laget kommersiell innovation. Strävan är att bli den störs-
ta plattformen för bilförsäkringslösningar i världen och att 
skapa positiva kundupplevelser och nya affärsmöjligheter 
som ger bilägare nytta av den data som skapas runt deras 
bilkörning.

Greater Than har en av världens mest kompletta plattfor-
mar för digitala försäkringstjänster. Med hjälp av bolagets 
AI erbjuder Greater Than en palett av försäkringslösningar, 
delningstjänster, leasingkoncept, feedback och körjourna-
ler, spel och utmaningar, plus ett 20-tal fler tjänster. Med 
bolagets nyckelfärdiga lösning kan bilförsäkringsbolag navi-
gera i det ständigt föränderliga landskapet inom uppkopp-
lade bilar och försäkringar och tryggt digitalisera och sänka 
sina skadekostnader.  Greater Than stöttar försäkringsak-
törer med en genomförbar och långsiktig strategi och bi-
drar till det mest riskfria sättet att flytta in i den digitala 
världen för att enkelt och tryggt komma igång med nya 
produktsegment och affärsmodeller.

Att Greater Thans teknik används som global standard av 
FIA för att mäta smart bilkörning och göra vägarna säkrare, 
är något som placerar bolaget i en klass för sig.    

Artificiell Intelligens (AI)
AI kommer att betyda lika mycket för vår utveckling som 
elektriciteten en gång betydde för industrialiseringen. 

Vi påbörjade vår AI resa redan 2004 och vår ar tificiella in-
telligens är den kärna som gör vår teknologi bransch-unik. 
Vår AI utgår från en databas bestående av 500 miljoner 
unika körsituationer, där varje referensprofil representerar 
en unik körmanövrering som inhämtats från över 15 miljar-
der kilometer realtidskörningar. 

Denna data används av Greater Thans AI och plattform 
Enerfy varje dag för att skapa det mest exakta, rättvisa och 
transparenta sättet att tillhandahålla betala-som-du-kör-
försäkring. Enerfy mäter, analyserar, och bestämmer den 
faktiska risknivån för varje specifik körsituation och korre-
lerar värdet till en försäkringspremie. 

Plattform
Det viktigaste för våra kunder är att integration och system 
ska fungera globalt, vara skalbart och inte kräva någon av-

ancerad IT integration. Våra skräddarsydda och nyckelfär-
diga lösningar går helt att anpassa efter behov och genere-
rar realtids analyser, prissättningar och ett helt nytt sätt att 
bedöma risk. Helt enkelt: vi sköter det tekniska medan våra 
kunder kan fokusera på sin affär.

Tjänsteutbud
Vi erbjuder end-to-end lösningar, primärt bestående av 
några huvudområden; digitala bil-försäkringar för privat-
personer och företag, bildelningstjänster, billeasing och en 
handfull övriga tjänster förpackade i en white label-lösning, 
vilket innebär att det är kundens företagsprofil och pro-
duktnamn som konsumenten möter. Omfattningen av vad 
vi kan skapa inom vårt erbjudande innefattar allt ifrån de-
sign och utveckling av själva plattformen till utformning av 
nätbutik och betaltjänster. Våra kunder bestämmer själva 
vilken omfattningen av produkten de vill tillhandahålla.

Kundnytta
För oss står alltid kundnyttan i centrum; nyttan för våra pri-
mära kunder och för deras kunder, slutanvändarna. Därför 
vässar vi ständigt vår tredjepartslösning och produkterbju-
dande. Vår expertis inom mobila digitala tjänster, vår platt-
form och alla våra produkter möjliggör en genomförbar 
långsiktig strategi för våra kunder vilket bidrar till ett söm-
löst och riskfritt sätt för dem att flytta in i den digitala värl-
den och tryggt och enkelt komma igång med nya produkt-
segment och affärsmodeller. 
Vi drivs av att ständigt förbättra och förenkla för bilförsäk-
ringsbolag som tredjepartslösning att skapa ett positivare 
kassaflöde som samtidigt skapar mervärde för våra kun-
ders slutanvändare.

Teamet
Vårt team är kärnan i hela verksamheten. Alla våra olika 
kompetenser bidrar likvärdigt starkt till bolagets välmåen-
de. Det spelar ingen roll om man sitter i styrelsen, i ledning-
en eller dagligen jobbar med produktutveckling - alla kom-
petenser är lika viktiga och organisation består av kollegor 
som alla bidrar till att framgångsrikt driva globala projekt 
genom hundraprocentiga leveranser. Hela vår företagskul-
tur genomsyras av utveckling, oavsett det handlar om att 
utveckla företagets tjänster, affärer eller egna kompeten-
ser. I takt med att Greater Than växer förtydligas den kul-
tur vi värnar om och som skapar och utvecklar den goda 
anda och energi som finns innanför väggarna. 

Om Greater Than
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Vår teknikplattform Enerfy är en nyckelfärdig, white-label-lösning som består av bland annat ett webbverktyg, en mobilapp-
likation och OBD-läsare. Plattformen kräver ingen IT-integration och kan implementeras av försäkringsbolag, fleet managers 
eller biltillverkare, som i realtid får full insikt i portfolions kostnader, risknivå och prestation. Skalbarheten är enorm och obe-
roende av geografiskt läge eller antal användare. Under 2018 så har flera produkter lanserades på plattformen. 

FIA Smart Driving Challenge
Lanserades i oktober 2018. FIA Smart Driving Challenge är ett världsmäster-
skap i smart körning, skapad som ett globalt initiativ för att öka trafiksäkerheten.             
Genom samarbetet ska FIA och Greater Than skapa en global community där      
förare kan mötas, mäta och jämföra sin bilkörning för att i längden skapa ett mer 
hållbart körbeteende.

Genom att använda en smartphone-app ansluts bilister från hela världen till en    
digital plattform för att tävla under sin dagliga körning. 

Tryg Sidekick
Lanserades i augusti 2018. Denna produkt har Greater Thans tagit fram tillsam-
mans med Tryg Forsikring i Norge, ett av de största försäkringsbolagen i Norge. 
Försäkringen riktar sig till ungdomar mellan 18 och 30 år, där användaren får  
belöning för bra körbeteende och om de värvar vänner till plattformen. Desto 
bättre de kör, ju lägre premie får de.

Zurich 
Lanserad under hösten 2018. Designad för Zurich Insurance, ett av värl-
dens största försäkringsbolag. Plattformen skapades för effektiv flotta- 
och försäkringshantering av Zurich-förare. Här kan Zurich enkelt i real-
tid följa upp resultatet av sin portfölj av försäkringstagare. 

Kort om produkter lanserade 2018

ComfortDelgro
Lanserades i november 2018. En försäkringsplattform skapad för ComfortDel-
Gro, ett av världens största transportföretag. Produkten är designad för att 
utveckla taxichaufförer till att köra säkrare, smartare och mer miljövänligt. I        
appen så kan förarna följa sina körningar, statiskt och de får awards när de kör 
bra.
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Investor Relations
Aktieinformation

Aktienamn: Greater Than 
Kortnamn: GREAT  
ISIN-kod: SE0005881554
Handelslista: Nasdaq First North från 2017-03-17 
Kvotvärde: 0,1 kr  

Information till kapitalmarknaden

Greater Thans mål är att förse kapitalmarknaden med öp-
pen och transparent finansiell information. Samtliga finansiel-
la rapporter publiceras via bolagets IR-sida på www.greater-
than.eu. 

Aktiedata

Antal aktier uppgick till 9 438 244, 2018-12-31. Aktiekapitalet 
i Greater Than AB uppgår till 943 825 kronor.  Resultat per 
aktie före och efter utspädning: - 2,03. Varje aktie berättigar 
till en röst. 

Greater Than innehar inga egna aktier. 

Aktieutdelning

Resultat per aktie före och efter utspädning är - 2,03, beräk-
nat på antal aktier under året: 9 438 244 st aktier.

Med det som underlag föreslår styrelsen ingen utdelning för 
verksamhetsåret 2018.

Ägarförhållanden

Per balansdagen 2018-12-31 finns totalt 9 438 244 antal aktier 
utgivna. Bolaget har 2018-12-31, drygt 600 aktieägare. 

Ägarförhållanden 2018-12-31

Ägare   Antal aktier Andel av kapital  
och röster

Sten Forseke 3 820 565 40,48%

Keel Capital 787 711 8,35%

Roger Karlsson* 530 132 5,62%

Handelsbanken 
Hållbar Energi

389 217 4,12%

Karin Forseke 337 882 3,58%

Roosgruppen 308 607 3,27%

Handelsbanken Micro-
cap Sverige

300 000 3,18%

Henrik Ekelund 300 000 3,18%

Övriga aktieägare 2 664 130 28,23%

Totalt 9 438 244 100%

Största aktieägare i Aktieboken (från EuroClear) per 2018-12-31

* avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

Emissioner 
Greater Than AB har inte genomfört någon emission under 
år 2018. 

Konvertibler och optionsprogram

Inga konvertibler eller optionsprogram finns i Greater Than 
AB eller något av övriga bolag i koncernen. 
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Investor Relations

Greater Than AB:s information till aktieägarna ges via års-
redovisning, bokslutskommuniké, kvartalsredogörelse, 
halvårsrapport, pressmeddelanden samt bolagets hemsida 
www.greaterthan.eu. På hemsidan finns samtliga rapporter 
och pressmeddelanden. 

Kursutveckling och omsättning

Genomsnittspris per handelsdag ökade från 26,90 SEK per 
aktie den 30 december 2017 till 40,40 SEK den 28 december 
2018. Kursen (senast betald) på bokslutsdagen är 40,40 SEK 
per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 381 MSEK. Börs-
kursen för Greater Than AB kan följas dagligen på Nasdaqs 
hemsida och andra nyhetsmedia med elektronisk informa-
tion.

Enerfy mäter, analyserar, och bestämmer 

den faktiska risknivån för varje specifik kör-

situation och korrelerar värdet till en 

försäkringspremie. 
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Bolagsstyrning och styrelsearbete
Styrningen av Greater Than sker via årsstämman, styrelsen 
och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 
samt bolagets bolagsordning, arbetsordning för styrelsen och 
VD-instruktionen. 

Lagstiftning och bolagsordning 
Greater Than AB tillämpar svensk aktiebolagslag och de reg-
ler som gäller för att vara noterad på Nasdaq First North. 
Greater Than AB:s styrelse och ledning följer de krav som 
Nasdaq First North, Finansinspektionen, aktieägare och an-
dra intressenter ställer på bolaget. 

Bolaget delger information genom flera kanaler såsom bola-
gets IR-sida på www.greaterthan.eu och pressreleaser. Bo-
laget eftersträvar att vara transparent mot intressenter och 
delge information löpande. 

Greater Than AB:s styrelse skall bestå av lägst tre och högst 
nio bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Bolagets sty-
relse har under perioden 2018 bestått av 6 personer, Lars 
Berg (styrelseordförande), Karin Forseke, Sten Forseke, Tina 
Thörner, Roger Karlsson och Fredrik Rosencrantz (styrelse-
ledamöter). 

Styrelseledamoten Sten Forseke är bolagets största äga-
re och innehar 40, 48 % av aktierna och styrelseledamoten 
Roger Karlsson via bolag är tredje största ägare och innehar 
5,62% av aktierna. Därtill äger även övriga styrelsemedlem-
mar aktier i bolaget. Det betraktas positivt att styrelsemed-
lemmar har stort intresse i bolaget och eftersträvar att ut-
veckla bolaget utifrån vad som är bäst för bolagets värde.

Verkställande direktören är föredragande i styrelsen. Även 
andra tjänstemän i bolaget är föredragande i styrelsen vid 
särskilda ärenden.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare
Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman. Styrelsen      
föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlin-
jer för ersättning till ledande befattningshavare inom Greater 
Than koncernen. Riktlinjerna föreslås i princip vara oföränd-
rade jämfört med föregående år. Ersättningar till styrelse-    
ledamöter har under 2018 utgått med 1 prisbasbelopp och 
ersättningen till styrelseordförande till 200 000 kr/år.

Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrel-
sen. Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befatt-
ningshavarna konkurrenskraftiga och marknadsmässiga er-
sättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskildes 
och koncernens prestationer. Lönenivåerna skall ses över re-
gelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till ett av-
gångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Några options-
avtal finns ej i bolaget eller koncernen. 

Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Styrelsens och VD:s ansvar 
Utöver att svara för bolagets organisation och förvaltning 
är styrelsens viktigaste uppgift att fatta beslut i strategiska 
frågor. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av vä-
sentlig betydelse såsom fastställande av arbetsordning, VD-
instruktion och fastställande av strategiplaner. 

VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning och att beslut, 
fattade av styrelsen, verkställs. VD tar fram beslutsunderlag 
inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar sina 
förslag till beslut och åtgärder. Den verkställande direktören i 
bolaget är ansvarig för att tillse att de beslut och riktlinjer som 
styrelsen fattar och planerar för bolagets verksamhet imple-

Bolagsstyrning
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menteras.

Styrelsen ska normalt hålla fyra möten per ka-
lenderår. Till styrelsen kan medarbetare kall-
las för föredragning eller sakkunnig belysning 
av enskilda ärenden. Till styrelsens möten ska 
samtliga styrelseledamöter kallas. Ordföran-
den ansvarar för att det vid varje styrelsemöte 
förs protokoll. Protokoll skall numreras samt 
ange vilka som varit närvarande, fattade be-
slut och det underlag som kan bedömas ha va-
rit av betydelse för beslutet. Varje ledamot har 
rätt att till protokollet foga avvikande uppfatt-
ning. 

Förändringar av styrelsen
Fredrik Rosencrantz valdes in i styrelsen vid 
årsstämman i maj 2018. Utöver det så har inga 
förändringar skett i styrelsen. 

Styrelsens arbete 2018 
Under året har styrelsen genomfört 13 proto-
kollförda möten varav 1 st per capsulan. Äm-
nen som diskuterats har främst rört kommer-
sialisering, marknadsaktiviteter, strategi för 
nya tjänster så som försäkringstjänsten och 
utveckling av bolag. 

* Greater Than AB äger samtliga aktier i Greater Than S.A. med 
undantag för en aktie som ägs av Sten Forseke. Skälet till detta är 
att den belgiska aktiebolagslagen, Code des Societés, kräver att 
ett bolag har minst två aktieägare.

Operationell organisation

CEO
Liselott Johansson

Hardware team

Software team

CTO
Anders 
Lindelöf

CRM

Design

Digital marketing

PR/Content

Sales

Sales & 
Marketing 
Manager

Jimmy
Palmqvist

Global Business 
Developer

Business
Developer

Sten
Forseke

100% ägare av Greater Than S.A.*

100% ägare av Greater Than Svenska AB

Legal organisation

Greater Than AB
Karlavägen 58

114 49 Stockholm, Sweden
Org.nr. 556965-2885

Greater Than S.A.
Avenue Du Port 86C BTE 204

1000 Brussels, Belgium
Reg.no. 0660.741.970

Greater Than Svenska AB
Karlavägen 58

114 49 Stockholm, Sweden
Org.nr. 556608-3258
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Styrelse, ledande befattningshavare  
och revisor

KARIN FORSEKE, F. 1955
Styrelseledamot sedan februari 2016.
Karin Forseke är född 1955 och har studerat ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA Extension 
i Los Angeles. Karin Forseke tog emot ”Commander of the Most Excellent Order of the British Empire” 
(CBE) 2015. Det inkluderar omfattande erfarenhet av internationellt ledarskap från privata, publika och of-
fentliga organisationer. Karin är för närvarande medlem och verksam i ett antal styrelser, däribland Greater 
Than AB.

Övriga uppdrag: Ordförande i Placerings Kommittéen i Kungliga Vetenskapsakademin, Drottningholms 
Teatern och Föreningen Storasyster. Hon är även medlem i Aktiemarknadsnämnden, European Council on 
Foreign Relations (ECFR), Equileap och Human Rights Watch Stockholm Committee.

Antal aktier i bolaget: 337 882 
Utbildning:  Ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA Extension i Los Angeles.

LARS BERG, F. 1947
Styrelseordförande sedan februari 2016. 
Lars Berg hade mellan 1970 och 1994 flera positioner i Ericsson-koncernen. Bland annat som medlem av 
koncernledningen under tio års tid med ansvar för affärsområdena Cables och Business Networks, samt 
även som vd för dotterbolagen Ericsson Cables AB och Ericsson Business Networks AB.

De första 14 åren inom Ericsson tillbringade Lars på flera olika chefspositioner i Argentina, Colombia, 
Mexico samt Venezuela.Mellan juni 1994 och februari 1999 var Lars vd för Telia AB, den ledande teleko-
moperatören i såväl Norden som Baltikum. I mars 1999 blev Lars medlem i den verkställande ledningen 
för Mannesmann AG i Düsseldorf som chef över Mannesmanns telekomverksamhet.

Efter att Vodafone tog över Mannesmann under augusti 2000 har Lars Berg verkat som en oberoende 
styrelseledamot samt konsult åt flera företag inom telekommunikation, media samt finans (Telefonica 
Mobile, Schibstedt, Ratos, Tele 2, Net Insight, Eniro m.fl.)

Utbildning:  Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. 
Övriga uppdrag:  Ordförande i styrelsen för Norma Group i Frankfurt. 
Antal aktier i bolaget: 72 130 

Styrelsen

KRISTINA THÖRNER, F. 1966
Styrelseledamot sedan 2014.
Via hennes företag, Tina Thörner Consultning GmbH, har Kristina Thörner jobbat som professionell kart-
läsare för förare som Colin McRae, Ari Vatanen, Nasser Saleh Al-Attiyha, med flera. Under hennes tid som 
kartläsare mellan 1990 – 2011 har hon jobbat i samarbete med biltillverkare som Volvo, Mitsubishi, BMW 
och Toyota. Efter att hon avslutade sin karriär inom motorsporten har Kristina jobbat som coach och före-
läsare med fokus på team buidling och företagsledning.

Utbildning:  Gymnasial utbildning. 
Övriga uppdrag:  Tina Thörner Consulting GmbH 
Antal aktier i bolaget: 10 660
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STEN FORSEKE, F. 1959
Styrelseordförande från mars 2014 till 5 februari 2016, därefter styrelseledamot.
Sten grundade Greater Than 2014. Han har många års erfarenhet från fordonsindustrin, främst som leve-
rantör av informationselektronik. Han grundade företaget Berifors AB 1988 som 10 år senare blev en del 
av Stoneridge Inc. Berifors hade vid tillfället en omsättning på 900 miljoner kronor. Stoneridge gjorde se-
nare en börsintroduktion på New York Stock Exchange (NYSE).

Utbildning:  DIHM, Stockholm. 
Övriga uppdrag:  Styrelseledamot för EB Gruppen. 
Antal aktier i bolaget: 3 820 565

ROGER KARLSSON, F. 1957
Styrelseledamot sedan 2014.
Roger Karlsson har arbetat inom energiindustrin med både eldistribution och -produktion. Han grundade 
företaget Scandem 1995 i Örebro. Företaget växte till att bli Nordens största innehavsbolag för tunga in-
dustrier med en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor. Företaget såldes till Jämtkraft AB i slutet av 2009 
där Roger jobbade som affärsutvecklare till 31 december, 2014.

Utbildning:  Gymnasial utbildning.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och vd för ScanForce Holding AB, styrelseordförande i Ngenic AB, 
styrelseledamot för ScanForce AB, PowerTower AB, Seawind Hoburgs Rev AB samt Stall Edel-stoff 
AB. Suppleant i styrelsen för Vind-Schejkerna på Stjups AB.

Antal aktier i bolaget: 530 132* 
*avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

FREDRIK ROSENCRANTZ, F. 1957 
Styrelseledamot sedan maj 2018 
Fredrik Rosencrantz är engagerad i Greater Than AB som rådgivare på konsultbasis.

Fredrik är född 1957 och innehar en civilekonomexamen från Lunds Universitet (1983). Han har en 
lång internationell karriär bakom sig inom försäkringsbranschen, som började 1983 som försäkrings-
mäklare på Lloyd’s i London (1983-1985), därefter inom Trygg-Hansa AB, bl.a. som marknadschef för 
bolagets tyska verksamhet (1991-1994) samt som chef för divisionen Marin & Industri (1994-1998) 
och medlem av koncernledningen (1997-1998).

Efter detta arbetade Fredrik Rosencrantz inom Zurich Insurance Group mellan åren 1998 – 2017, bl.a. 
som VD för bolagets nordiska verksamhet (2001 – 2011) och som chef för bolagets industridivision 
(Global Corporate Division) inom region EMEA (2011-2016) samt som VD för bolagets franska dot-
terbolag (2017). 

Utbildning: Civilekonomexamen vid Lunds Universitet, 1983. 
Antal aktier i bolaget: 30 200
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LISELOTT JOHANSSON, F. 1975

VD för Greater Than sedan 2008.

Utbildning: Designingenjör, Skövde högskola, 1997.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Greater Than Svenska AB. Styrelsele-
damot för Yena AB.

ANDERS LINDELÖF, F. 1972

CTO och medgrundare av Greater Than sedan 2004.

Utbildning: Elektroingenjör, Stockholms tekniska institut, 1995.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Greater Than Svenska AB. Styrelse-
suppleant för Mintrop Consulting AB.

JIMMY PALMQVIST, F. 1969

Marknads- och försäljningschef för Greater Than sedan 2014.

Utbildning: Marknadsekonom, IHM, 1995.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och ordförande för Desemi Gruppen AB. 
Styrelseledamot för Lotteribolaget i Nacka AB. Ordförande Brf. Sommarviken. 

Ledande befattningshavare

På årsstämman den 15 maj 2018  valdes BDO  till bolagets revisor med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. 

Revisor

STEN FORSKE, F. 1959

Affärsutvecklare, grundare och största ägare i Greater Than. 

Utbildning: DIHM, Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot EB Gruppen AB och EB Road Cargo AB. 
Styrelseledamot för Greater Than AB och Greater Than Svenska AB .
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Bakgrund

Greater Than är ett IT-bolag som utvecklar bilförsäkrings-
lösningar baserad på AI som möjliggör individuell prissätt-
ning framför traditionellt genomsnittliga priser för försäk-
ringsbolag och OEMs  som vill få tillgång till realtidsinsikt, 
identifiera dålig risk och minska skadekostnaden med 40%.

Bolaget har över 15 års erfarenhet och kunskap från for-
donsindustri, bilkörning och har idag en databas bestående 
av 500 miljoner unika körsituationer som tillsammans med 
bolagets unika AI och maskinlärning kan bedöma och kal-
kylera risk i realtid. 

Med Greater Thans egenutvecklade teknikplattform har 
man skräddarsytt en global standard för den uppkopplade 
bilen som bl.a. gör det möjligt att prissätta bilförsäkring in-
dividuellt. De som kör lite mindre eller lite bättre slipper 
därmed betala och bära kostnaden för andra, mer riskfyll-
da bilförare. 

Under hösten lanserades samarbetet med FIA, det inter-
nationella bilsportförbundet, genom den globala tävling-
en ”FIA Smart Driving Challenge” som bygger på Grea-
ter Thans produkt Enerfy och som statuerar Enerfy som 
global standard att mäta smart bilkörning. Under hösten 
inleddes även samarbete med Zurich Insurance UK, ett av 
världens största försäkringsbolag.

Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm där ca 20 
anställda arbetar med produktutveckling, programmering, 
marknadsföring och sälj. Bolaget finns även representerat 
i Bryssel och i London, San Francisco/Palo Alto genom vir-
tual office. 

Organisation

Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i 
samband med detta grundades koncernen. 

I koncernen ingår förutom moderbolaget Greater Than AB 
(org. nr. 556965-2885), dotterbolaget Greater Than S.A. 

(Company No. 0860.741.970) och dotterdotter
bolaget Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258). 
Greater Than S.A. och Greater Than Svenska AB har sedan 
2004 utvecklat teknologi, produkter och sociala plattformar 
för förare.

Affärsidé

Att utveckla och sälja AI-baserade, kompletta digitala bil-
försäkringslösningar, bildelningstjänster och bilfinanslös-
ningar främst till försäkringsbolag och biltillverkare samt 
hjälpa dessa att sänka skadekostnaderna med 40 % och un-
derlätta för framtidens bilägande.

Affärsmodell 

Att mot en månatlig avgift per slutanvändare tillhandahål-
la kompletta digitala försäkringslösningar som hjälper tra-
ditionella försäkringsbolag att digitalisera genom en AI-      
baserad premiemodell tillämpa en prissättning som ger 
lägre skadeutfall.

Likviditet och finansiering

Koncernen hade vid årsskiftet ca 3,3 MSEK i kassan. Styrel-
sen ser löpande över bolagets prognostiserade kassaflöden 
för att säkerställa finansiering och kapital för att kunna driva 
verksamheten utifrån den strategiska inriktning som styrel-
sen beslutat om. Ifall behov av ytterligare kapital skulle uppstå 
bedömer styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att 
kunna tillföra ytterligare finansiering.

Styrelsen tog beslut under slutet av 2018 att genomföra en 
företrädesemission i början av 2019. Denna emission tillför-
de bolaget ca 25 miljoner.

Styrelsen bedömer att finansiering av verksamheten, för      
åtminstone för 12 månader fram över, är säkerställd utifrån 
nuvarande likvida medel, affärsplan och prognostiserad              
utvecklingsplan.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Greater Than AB, 556965-2885, avger härmed årsredovis-
ning och koncernredovisning för 2018, koncernens fjärde räkenskapsår. Bolaget började redovisa en-
ligt IFRS i och med årsredovisning 2017.
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Väsentliga händelser 2018

  Väsentliga händelser under året

 » Greater Than har tillsammans med FIA, det internatio-
nella bilsportförbundet, lanserat tävlingen ”FIA Smart 
Driving Challenge” - en ny tävling i smart, säker och 
miljövänlig bilkörning. Initiativet är en ny gren inom mo-
torsporten där såväl professionella förare och vanliga   
förare kan delta med hjälp av Greater Thans plattform.  

 » Greater Than meddelande att man inleder ett samarbete 
med Zurich Insurance UK, ett av världens största för-
säkringsbolag. Arbetet inleds med att en hyrbilsflotta 
förses med Enerfy-plattformen, vilket ska ge kunderna 
en mer transparent, säker och bekväm hyrbilsupplevelse 
och belönas för ett smart körbeteende.   

 » Bolaget genomförde en extra bolagstämma där stäm-
man beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att 
längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfäl-
len, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller 
teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med be-
talning med apportegendom eller genom kvittning.

 » Greater Than har tagit klivet in på den asiatiska markna-
den genom att ingå ett avtal med ComfortDelgro, en 
av världens största transportkoncerner. Under hösten 
2018 kommer Greater Thans teknik att implemente-
ras i delar av bolagets taxi- och körskoleflotta. Målet för 
ComfortDelgro är att inom kort erbjuda digitala bilför-
säkringslösningar till sina kunder via koncernens försäk-
ringsförmedling.

 » Ett av Norges största försäkringsbolag, Tryg Forsikring, 
har lanserat försäkringen Sidekick baserad på Greater 
Thans teknikplattform Enerfy. Bakom lanseringskam-
panjen låg en stor marknadsföringssatsning där bolaget 
bland annat tog hjälp av landets största influencers för 
att lansera produkten. 

 » Tryg i Danmark har breddat sin försäljning av bilförsäkring-
en Tryg Drive, baserad på Greater Thans teknik till att 
inte enbart säljas till de unga utan alla åldrar.

 » Tryg i Danmark utökade distributionen av Tryg Drive        
genom att danska fackförbundet Finansforbundet, som 
är Danmarks största inom finans- och techsektorn, bör-
jade sälja försäkringen Tryg Drive. 

 » Greater Than inledde ett samarbete med Sveriges Trafik-
utbildares Riksförbund (STR) med det gemensamma 
målet att utbilda körskoleelever i smart körning och     
erbjuda dem ett nytt försäkringsalternativ. Inom STR ut-
bildas ca 100 000 körkortstagare varje år och i organisa-
tionen ingår ca 600 trafikskoleföretag, vilket utgör 80 % 
av Sveriges trafikskolor. 

 » Under bolagsstämman den 15:e maj valdes Fredrik Rosen-
crantz in som ny styrelseledamot. 

 » Fredrik Rosencrantz, tidigare vd inom Zurich Insurance 
Group, anställdes som rådgivare för Greater Than. Han 
har arbetat internationellt inom Zurich Insurance Group 
sedan 1998. 

 » Greater Than och Moderna Försäkringar lanserade före-
tagsförsäkring för både Enerfy – Försäkring med Mo-
derna och Moderna Smart Flex. 

 » Greater Than meddelade att man inleder ett samarbete 
och skriver en avsiktsförklaring med Finlands ledande 
försäkringsbolag inom motorförsäkringar, Lähitapiola. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång

 » FIA Smart Driving Challenge, den globala tävlingsse-
rie som Greater Than arrangerar tillsammans med FIA   
startade det första preheatet i samband med Svens-
ka Rallyt  där även prins Carl Philip  deltog i  tävlingen.     

 » Greater Than har genomfört en företrädesemission och 
tillförts cirka 25 miljoner kronor, motsvarande en teck-
ningsgrad om 100 procent, före transaktionskostna-
der. Företrädesemissionen ökar Greater Thans aktie-
kapital med 67 416 kronor, från 943 824,40 kronor till 
1 011 240,40 kronor, genom nyemission av totalt 674 
160 aktier. Antalet aktier i Greater Than kommer ef-
ter företrädesemissionen att uppgå till 10 112 404. 

 » Greater Than AB har beslutat att byta Certified Advisor från 
Mangold Fondkommission AB till FNCA Sweden AB. By-
tet till ny Certified Advisor träder i kraft från och med 1 
februari 2019.

 » Greater Thans styrelse har beslutat att starta ett dotter-
bolag i Singapore. Dotterbolaget kommer vara helägt av 
Greater Than AB. Grund till beslutet är regionens utveck-
ling och Bolagets bedömning av goda affärsmöjligheter 
kring uppkopplade försäkringar.
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Risk och osäkerhetsfaktorer
Nedan redovisas riskfaktorer utan rangordning och utan an-
språk på att vara heltäckande. 

MARKNADS- OCH TEKNIKUTVECKLING
Greater Than verkar på en ny marknad. Det finns därför i 
dagsläget inga garantier att Bolagets verksamhet, inriktning 
eller affärsplan är framgångsrik på marknaden. Marknaden 
för att mäta och jämföra köreffektivitet  och säker körning 
är ny, vilket innebär att Greater Than till stor utsträckning 
måste vara pionjär för att skapa och utveckla marknaden. 
Bolaget baserar sin produkt på vedertagen teknologi och 
teknologiskiften. Förändringar i biltillverkarnas inställning till 
bolagets teknologi kan innebära att Greater Than måste an-
passa sig till nya förutsättningar. Om Bolaget misslyckas med 
detta kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning påverkas negativt. 
 
KONKURRENTER
Greater Thans konkurrenter kan ha större finansiella re-
surser än Bolaget, vilket kan innebära att konkurrenter kan 
ha bättre förutsättningar att anpassa sig till förändringar i 
kundefterfrågan samtidigt som de kan avsätta mer resurser 
till bland annat produktutveckling. Mot bakgrund av detta är 
det inte säkert att Greater Than framöver kommer att vara 
lika framgångsrikt ur konkurrenssynpunkt. Ingen garanti kan 
lämnas för att Greater Than kommer att kunna behålla sin 
nuvarande marknadsposition. Ökad konkurrens kan leda till 
prispress och minskad marknadsandel vilket kan ha negativ 
effekt på Greater Thans verksamhet, framtida tillväxt, resul-
tat och finansiella ställning. 

SAMARBETSPARTNERS OCH KUNDER
Bolaget samarbetar, och för diskussioner om samarbete, 
med ett flertal aktörer för att sprida och marknadsföra Bo-
lagets produkter. Eventuella konflikter med samarbetspart-
ners kan verka negativt och skada Bolagets lansering och 
marknadsföring av Bolagets produkter. 
Bolagets kunder är bland annat privatpersoner. Dålig publici-
tet eller negativ upplevelse av Bolagets produkter kan inne-
bära att Bolagets kundbas minskar. Om Bolagets relationer 
med samarbetspartners och kunder försämras kan Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas nega-
tivt.  

BEGRÄNSADE RESURSER
Greater Than är ett litet företag med begränsade resurser 
vad gäller ledning, administration och kapital. För genomför-
andet av den föreliggande strategin är det av vikt att resur-
serna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns 
en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drab-
bas av finansiellt och operativt relaterade problem.

PROGNOSOSÄKERHET
Bolaget verkar på en marknad som ännu inte har uppnått 
mognadsstadiet och som kan karakteriseras av snabbrörlig-
het vilket medför en stor prognososäkerhet. 
Utebliven efterfrågan på Bolagets produkter kan innebära 
en avsevärd påverkan på prognostiserad årsomsättning och 
resultat. 
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BEROENDE AV KVALIFICERAD PERSONAL  
OCH NYCKELPERSONER
Inom Greater Than finns ett antal nyckelpersoner som är av 
stor vikt för verksamheten, däribland VD:n Liselott Johans-
son, affärsutvecklare och grundaren Sten Forseke, samt 
CTO:n Anders Lindelöf. Inom samtliga funktioner finns 
nyckelpersoner som besitter unik kompetens. Skulle någon, 
eller några, av dessa nyckelpersoner lämna Bolaget kan det, 
på kort sikt, ha en negativ inverkan på verksamheten. Det fö-
religger även en risk i att rekrytering av ny personal till dessa 
positioner kan ta tid och medföra ökade kostnader för Bola-
get, vilket påverkar Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

VALUTARISK
Valutarisken innebär att valutakursförändringar påverkar 
Bolagets resultat och uppstår i samband med betalningsflö-
den i utländsk valuta samtidigt som Bolaget redovisar i SEK. 
Bolaget betalar inköpen av OBD-läsare i USD samt förvän-
tas redovisa intäkter från ett flertal valutor beroende på 
vart försäljning sker i världen vilket medför att det finns inga 
garantier för att Bolaget kan skydda rörelseresultatet från ef-
fekterna av framtida valutakurssvängningar.

LIKVIDITETSRISK 
Med likviditetsrisk avses risken att Bolaget påverkas nega-
tivt av bristande hantering och kontroll av likvida medel och 
betalningsflöden. I det fall Bolaget inte genererar tillräckligt 
överskott eller har tillgängliga likvida medel, löper Bolaget 

risk att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfal-
lotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalnings-
medel ökar avsevärt. 

FRAMTIDA FINANSIERING
Greater Thans framtida vinstpotential är i hög grad beroen-
de av marknadens framtida utveckling. För kommande inves-
teringar kan det komma att behövas tillskott av kapital. Detta 
kan medföra att ägarkapital kan komma att behöva tillskjutas 
för att Greater Than skall utvecklas på bästa sätt. Greater 
Thans möjlighet att tillse eventuella framtida kapitalbehov är 
beroende av Bolagets förutsättningar att kunna uppta låne-
finansiering och det allmänna marknadsläget för kapitaltill-
skott. Det kan inte garanteras att Greater Than kommer att 
kunna anskaffa önskvärt kapital, även om den ekonomiska 
utvecklingen för Greater Than är positiv. 

Skulle Bolaget inte få tillgång till ytterligare finansiering, eller 
kunna få sådan finansiering på skäliga villkor, eller om den fö-
religgande kapitalanskaffningen inte skulle bli lyckosam riske-
rar Bolaget att inte kunna säkerställa fortsatt finansiering och 
framtida expansion, vilket kan komma att ha en negativ ef-
fekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Finansiell information
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

 Koncern 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31* 2014-12-31*

Nettoomsättning 13 905 898 8 091 118 3 488 089 4 367 372 4 024 302
Balansomslutning 26 655 844 40 547 737 25 192 750 17 314 727 19 152 290

 Moderföretag 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31* 2014-12-31*

Nettoomsättning 12 822 894 6 282 502 1 046 924 1 842 810 108 238
Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg
Balansomslutning 114 449 604 126 497 361 109 753 711 100 937 092 100 875 538
Avkastning på sysselsatt kapital % neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital % neg neg neg neg neg
Soliditet 88,2 88,2 88,5 98

*År 2014 och 2015 redovisat enligt K3.  För definition av nyckeltal se not 29.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 Belopp i SEK
Överkursfond 28 390 630
Balanserat resultat 69 900 719
Årets resultat -17 205 903    
Summa   81 085 446        

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 81 085 466  SEK balanseras i ny 
räkning.                                                                                                                                         

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser med tillhörande noter och bokslutskommentarer.



  ENERF Y  25

Koncernens rapport över totalt resultat 
Not 2018-01-01 

-2018-12-31
2017-01-01 

-2017-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 13 905 898 8 091 118

Aktiverat arbete för egen räkning 4 275 972 4 694 420

Övriga rörelseintäkter 6 35 352 53 658

Summa intäkter 18 217 222 12 839 196

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -7 504 072 -2 766 600

Övriga externa kostnader 4, 13 -10 045 860 -9 931 589

Personalkostnader 5 -16 015 411 -12 298 766

Avskrivningar materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

10, 12 -3 514 438 -2 655 631

Summa kostnader -37 079 781 -27 652 586

Rörelseresultat -18 862 559 -14 813 390

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 7 9 844 19 190

Räntekostnader och liknande poster 7 -279 526 -415 673

Summa -269 682 -396 483

Resultat efter finansiella poster -19 132 241 -15 209 873

Resultat före skatt -19 132 241 -15 209 873

PERIODENS RESULTAT -19 132 241 -15 209 873

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som senare kan komma att omklassiciferas till periodens resultat:

Omräkningsdifferenser 35 832 165 862

ÖVRIGT TOTALRESULTAT 35 832 165 862

PERIODENS TOTALRESULTAT -19 096 409 -15 044 011

Periodens resultat och totalresultat är helt hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Resultat per aktie

Före och efter utspädning, kr -2,03 -1,75

Genomsnittligt antal aktier

Före och efter utspädning 9 438 244 8 607 467
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Balansräkning koncern
TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 9 499 444 11 153 907

Pågående utvecklingsarbeten 11 7 840 947 2 918 098

Summa immateriella anläggningstillgångar 17 340 391 14 072 005

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 416 233 16 800

Finansiella anläggningstillgångar

 Andra långfristiga fordringar 15, 16 0 18 500

Summa anläggningstillgångar 17 756 624 14 107 305

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Handelsvaror 17 919 363 1 134 060

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15, 18 3 703 877 3 273 380

Skattefordringar 58 343 36 166

Övriga fordringar 15 401 625 306 559

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 543 922 445 712

Summa kortfristiga fordringar 4 707 767 4 061 817

Likvida medel 15 3 272 090 21 244 555

Summa omsättningstillgångar 8 899 220 26 440 432

SUMMA TILLGÅNGAR 26 655 844 40 547 737
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Balansräkning koncern
Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital

Aktiekapital 943 825 943 825

Övrigt tillskjutet kapital 70 050 527 70 050 527

Reserver 433 640 165 862

Balanserat resultat inkl. årets resultat -65 406 552 -46 042 425

Summa eget kapital 6 021 440 25 117 789

Långfristiga skulder

Upplåning 15, 20, 22 2 085 200 2 750 000

Övriga långfristiga skulder 15, 20, 22 4 804 846 4 804 407

Summa långfristiga skulder 6 890 046 7 554 407

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 15 2 119 892 1 004 279

Upplåning 15, 20, 22 5 000 000 1 000 000

Övriga kortfristiga skulder 15 1 821 715 980 962

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 4 802 751 4 890 300

Summa kortfristiga skulder 13 744 358 7 875 541

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 655 844 40 547 737
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i SEK Not 2018-01-01 

- 2018-12-31
2017-01-01 

- 2017-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -18 862 559 -14 813 390

Betalda räntor och liknande poster -279 526 -415 673

Erhållna räntor och liknande poster 9 844 19 190

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 22 3 512 294 2 821 490

(avser avskrivningar, omräkn differens m.m.)

Betald skatt -22 177 15 983

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-15 642 124 -12 372 400

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 214 697 -194 130

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -623 773 -2 319 726

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 868 817 3 111 980

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 182 383 -11 774 276

Investeringsverksamheten 22

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -400 500 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 725 221 -6 534 188

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 125 721 -6 534 188

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 4 335 200                                       0

Nyemission 0 30 631 807

Emissionskostnader 0 -2 111 079

Amortering lån -999 561 -249 690

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 335 639 28 271 038

Periodens kassaflöde -17 972 465 9 962 574

Likvida medel vid periodens början 21 244 555 11 281 981

Likvida medel vid periodens slut 3 272 090 21 244 555
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i SEK Not 2018-01-01 

- 2018-12-31
2017-01-01 

- 2017-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -18 862 559 -14 813 390

Betalda räntor och liknande poster -279 526 -415 673

Erhållna räntor och liknande poster 9 844 19 190

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 22 3 512 294 2 821 490

(avser avskrivningar, omräkn differens m.m.)

Betald skatt -22 177 15 983

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-15 642 124 -12 372 400

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 214 697 -194 130

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -623 773 -2 319 726

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 868 817 3 111 980

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 182 383 -11 774 276

Investeringsverksamheten 22

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -400 500 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 725 221 -6 534 188

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 125 721 -6 534 188

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 4 335 200                                       0

Nyemission 0 30 631 807

Emissionskostnader 0 -2 111 079

Amortering lån -999 561 -249 690

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 335 639 28 271 038

Periodens kassaflöde -17 972 465 9 962 574

Likvida medel vid periodens början 21 244 555 11 281 981

Likvida medel vid periodens slut 3 272 090 21 244 555

Koncernens förändring i eget kapital
Aktiekapital Övrigt tillskjutet 

överkursfond
Reserver Annat EK 

Balanserat res
Summa

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 0 0 165 862 0 165 862

Summa övrigt totalresultat 0 0 165 862 0 165 862

Årets resultat 0 0 0 -15 209 873 -15 209 873

Ingående balans 2018-01-01 943 825 70 050 527 397 748 -46 274 311 25 117 789

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 0 0 0
Kostnader emission 0 0

Summa transaktioner med aktieägare 0 0

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens 0 35 832 35 832

Summa övrigt totalresultat 35 832 35 832

Periodens resultat -19 132 241 -19 132 241

Utgående balans 2018-12-31 943 825 70 050 527 433 640 -65 406  552 6 021 440

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag
2018-01-01 

         -2018-12-31
2017-01-01 

           -2017-12-31

Ingående balans 25 117 789 11 641 075

Periodens resultat -19 132 241 -15 209 873

Annan förändring  under perioden ink spridningsemission           35 832 28 686 587

Utgående balans 6 021 440 25 117 789
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Koncernens förändring i antalet utestående aktier
2018         

jan-dec
2017 

             jan-dec

Antal aktier vid periodens ingång 9 438 244 8 137 286

Förändring under perioden 0 1 300 958

Antal aktier vid periodens utgång 9 438 244 9 438 244

Antal aktier

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 ingång 2018-01-01 9 438 244

Antal aktier vid periodens utgång 2018-12-31 9 438 244
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Resultaträkning - moderföretag
Not 2018-01-01 

-2018-12-31
2017-01-01 

-2017-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 12 822 894 6 282 502
Övriga rörelseintäkter 6 32 854 0
Aktiverat arbete för egen räkning 4 275 972 4 552 488

Summa intäkter 17 131 720 10 834 990

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -7 224 487 -2 421 733
Övriga externa kostnader 4, 13 -9 011 182 -9 088 709
Personalkostnader 5 -15 453 058 -11 791 813
Avskrivningar materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

10, 12 -2 376 698 -976 875

Summa kostnader -34 065 425 -24 279 130

Rörelseresultat -16 933 705 -13 444 140

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 7 80 99
Räntekostnader och liknande poster 7 -272 278 -284 743

Summa -272 198 -284 644

Resultat efter finansiella poster -17 205 903 -13 728 784

Resultat före skatt -17 205 903 -13 728 784

PERIODENS RESULTAT -17 205 903 -13 728 784

Rapport över totalresultat - Moderbolag
2018-01-01 

-2018-12-31
2017-01-01 

-2017-12-31

Årets resultat -17 205 903 -13 728 784

ÖVRIGT TOTALRESULTAT 0 0

PERIODENS TOTALRESULTAT -17 205 903 -13 728 784
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Balansräkning - moderföretag
Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 4 707 645 6 021 911 

  Pågående utvecklingsarbeten 11 7 840 947 2 918 098 

Summa immateriella anläggningstillgångar 12 548 592 8 940 009 

Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg och installationer 12 416 233 16 800 

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

  Andelar i koncernföretag 14 87 500 000 87 500 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 87 500 000 87 500 000 

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

  Handelsvaror 17 328 930 491 217 

Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 15,18 1 885 700 1 340 716 

  Fordringar hos koncernföretag 7 935 926 6 829 169 

  Skattefordringar 42 179 20 183 

  Övriga fordringar 15 20 674 0 

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 543 922 419 992 

Summa kortfristiga fordringar 10 428 401 8 610 060 

Kassa och Bank 15 3 227 448 20 939 275 

Summa omsättningstillgångar 13 984 779 30 040 552 

Summa tillgångar 114 449 604 126 497 361 
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Balansräkning - moderföretag
Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 4 707 645 6 021 911 

  Pågående utvecklingsarbeten 11 7 840 947 2 918 098 

Summa immateriella anläggningstillgångar 12 548 592 8 940 009 

Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg och installationer 12 416 233 16 800 

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

  Andelar i koncernföretag 14 87 500 000 87 500 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 87 500 000 87 500 000 

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

  Handelsvaror 17 328 930 491 217 

Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 15,18 1 885 700 1 340 716 

  Fordringar hos koncernföretag 7 935 926 6 829 169 

  Skattefordringar 42 179 20 183 

  Övriga fordringar 15 20 674 0 

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 543 922 419 992 

Summa kortfristiga fordringar 10 428 401 8 610 060 

Kassa och Bank 15 3 227 448 20 939 275 

Summa omsättningstillgångar 13 984 779 30 040 552 

Summa tillgångar 114 449 604 126 497 361 

Balansräkning - moderföretag
Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

  Aktiekapital 943 825 943 825 

  Fond för utvecklingsutgifter 12 365 622 8 758 636 

Fritt eget kapital

  Överkursfond 28 390 630 153 137 337 

  Balanserad vinst eller förlust 69 900 719 -37 510 219

  Årets resultat -17 205 903 -13 728 784 

81 085 446 101 898 334 

Summa eget kapital 94 394 892 111 600 795 

Långfristiga skulder
  Upplåning 15, 20 ,22 2 085 200 2 750 000 

  Övriga långfristiga skulder 15, 20, 22 4 793 625 4 793 625 

Summa långfristiga skulder 6 878 825 7 543 625 

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 15 1 723 678 896 167 

  Upplåning 15, 20, 22 5 000 000 1 000 000 

  Övriga kortfristiga skulder 15 1 800 347 917 795 

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 4 651 861 4 538 979 

Summa kortfristiga skulder 13 175 886 7 352 941 

Summa eget kapital och skulder 114 449 604 126 497 361 
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Kassaflödesanalys - moderföretag
Belopp i SEK Not 2018-01-01 

-2018-12-31
2017-01-01 

-2017-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -16 933 705 -13 444 140

Betalda räntor och liknande poster -272 278 -284 743

Erhållna räntor och liknande poster 80 99

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 22 2 376 698 976 875

Betald skatt -21 996 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändingar av rörelsekapital

-14 851 201 -12 751 909

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 162 287 -228 733

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 796 344 -1 222 766

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 822 945 2 201 709

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 662 313 -12 001 699

Investeringsverksamheten 22

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 965 714 -6 392 257

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -419 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 384 714 -6 392 257

Finansieringsverksamheten

Lån 4 335 200 0

Nyemission 0 30 631 804

Emissionskostnader 0 -2 111 079

Amortering lån -1 000 000 -250 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 335 200 28 270 725

Periodens kassaflöde -17 711 827 9 876 769

Likvida medel vid periodens början 20 939 275 11 062 506

Likvida medel vid periodens slut 3 227 448 20 939 275
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Moderbolagets förändring i eget kapital
Aktiekapital Fond för  

utvecklingsutgifter
Överkursfond Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Summa

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 -17 866 124 7 261 180 10 604 944 0
Nyemission 13 096 30 501 708 30 514 804
Kostnader emission -2 111 079 -2 111 079
Aktiverade utvecklingsutgifter 6 202 729 -6 202 729 0
2017 års resultat -13 728 784 -13 728 784

Ingående balans 2018-01-01 943 825 8 758 636 28 390 630 87 236 489 -13 728 784 111 600 796

Disp enligt stämmobeslut -13 728 784 13 728 784 0
Nyemission 0
Övertilldelningsoption 0
Kostnader emission 0
Konvertibel 0
Aktiverade utvecklingsutgifter 5 964 117 - 5 964 117 0
Upplösning till följd av årets 
avskrivning

-2 357 131 2 357 131

Periodens resultat -17 205 903 -17 205 903

Utgående balans 2018-12-31 943 825 12 365 622 28 390 630 69 900 719 -17 205 903 94 394 893

Justering har gjorts avseende fördelningen mellan fond för utveckling och balanserat resultat då det var felaktigt föregående år.
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Not 1  Redovisningsprinciper
Allmän information

Greater Than AB (moderbolaget) och dess dotterföretag (sammantaget koncernen) är ett marknads- och teknikbolag som 
har över 15 års erfarenhet och kunskap om bilförare. Bolaget har utvecklat algoritmer baserat på Artificiell Intelligens som i 
kombination med olika mätmetoder skapar en unik förståelse för bilförare - ett digitalt DNA. På kärnteknologin har Greater Than 
utvecklat ett ekosystem för den uppkopplade bilen, som bl.a. gör det möjligt att prissätta bilförsäkringen individuellt istället för 
dagens kollektiva prissättning. 

I koncernen ingår, förutom moderbolaget Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), dotterbolaget Greater Than S.A. (Company 
No. 0860.741.970) och dotterdotterbolaget Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608- 3258).

Greater Than AB har sitt säte i Sverige. Adressen till huvudkontoret är Karlavägen 58, Stockholm.  

Den 25 april 2019 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts av styrelsen för offentliggörande. 

Samtliga belopp redovisas i kronor (kr) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.

Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Greater Than-koncernen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU, RFR 1. 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen.  De redovisningsprinciper som återges nedan har 
tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2018 och för den jämförande information som presenteras 
per 31 december 2017. 

Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. 

Allmänna redovisningsprinciper för års- & koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte 
annat anges. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 
Redovisningsprinciper i moderbolaget.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.  
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, se not 2. 

Nya och ändrade standarder som tillämpats av koncernen

Följande nya och/eller ändrade standarder tillämpas av koncernen för första gången för räkenskapsår som börjar den 1 januari 
2018:

• IFRS 9, Finansiella instrument

• IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder

IFRS 9 Finansiella instrument hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 ersätter 
IAS 39. Standarden innehåller tre huvudsakliga värderingskategorier för finansiella tillgångar : upplupet anskaffningsvärde, verkligt 
värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Klassificeringen baseras på enhetens affärsmodell och typ 
av kontraktuella kassaflöden från den finansiella tillgången. Standarden 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 förlustmodell som används i IAS 39 med en framåtriktad nedskrivningsmodell baserad på förväntade förluster. I enlighet 
med de förenklade övergångsreglerna har koncernen valt att inte räkna om jämförelsetalen för 2017. 

Koncernen har utvärderat sina finansiella tillgångar och skulder och effekterna av övergången till IFRS 9. Koncernens finansiella 
instrument består enbart av kundfordringar och lånefordringar. Dessa klassificeras och värderas i kategorin upplupet 
anskaffningsvärde både i enlighet med IAS 39 och IFRS 9. Den nya modellen för beräkning av kreditförlustreserv utgår från 

Noter
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förväntade kreditförluster Koncernens kundförluster har historiskt varit mycket låga och vår framåtriktade bedömning är att 
kreditrisken är fortsatt låg. Övergången till IFRS 9 har således inte haft någon effekt för Greater Than och ingen justering av 
ingående eget kapital har således redovisats. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, är den nya intäktsredovisningsstandarden som ersätter IAS 18 och IAS 11. Standarden 
etablerar en ny principbaserad 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 användare av finansiella 
rapporter ska få tillgång till mer användbar information om intäktsslag, belopp, tidpunkt för redovisning, osäkerheter kopplade 
till intäktsredovisningen samt kassaflöden som kan hänföras till företagets kundavtal. Standarden tillämpas för räkenskapsår som 
påbörjas 1 januari 2018 eller senare. 

Koncernen har genomfört analyser av alla väsentliga kontrakt baserat på den femstegsmodell som standarden föreskriver och har 
utvärderat effekten av den nya standarden. Övergången till IFRS 15 har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter. 
Ingen omräkning av jämförelsetalen 2017 har således behövt göras. 

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

Ett antal nya standarder samt tolkningar och ändringar av standarder träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 
2019. De har inte förtidstillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. 

IFRS 16 Leasingavtal, är en ny standard för redovisning av leasingavtal. Den ersätter IAS 17 Leasingavtal. Standarden tar bort 
uppdelningen av leasingavtal i antingen operationell eller finansiell leasing för leasetagaren och introducerar istället en gemensam 
modell för redovisning av all leasing. Modellen baseras 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 värde. I resultaträkningen 
redovisas avskrivningar på tillgången samt räntekostnader. IFRS 16 ska tillämpas från räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 
eller senare. 

Koncernen har valt att tillämpa den förenklade övergångsmetoden i IFRS 16 vilket betyder att ingen omräkning av jämförelsetal 
och tidigare perioder sker. Övergångseffekten redovisas per den 1 januari 2019. Koncernen redogör för sina leasingåtaganden 
i not 13. Koncernens leasingåtagande är främst relaterat till lokalhyra. Nuvarande hyresavtal gäller fram till 1 augusti 2019. Nytt 
hyresavtal kommer tecknats under våren 2019 och kommer börja gälla från 1 augusti 2019 och troligen fram till och med 2022-
07-31. Den initiala leasingskulden, baserat på nuvarande kontrakt exklusive förlängningsoptioner, har beräknats uppgå till 560 tkr 
och nyttjanderättstillgången per 1 januari 2019 redovisas till samma belopp. Således får övergången till IFRS 16 ingen effekt på 
koncernens egna kapital. 

Koncernredovisning

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen har bestämmande 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 koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör. 

Rörelseförvärv som skett före 2016 har inte redovisats i enlighet med IFRS 3 utan är redovisade i enlighet med tidigare tillämpade 
principer, BFNAR 2012:1 (K3). Förvärvsmetoden har använts för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Förvärvstidpunkten är 
den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på 
överlåtna tillgångar och skulder. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Redovisningsprinciperna 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 valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta 
som används i den primära ekonomiska miljön där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används 
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svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta. 

Resultat och finansiell ställning för koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan omräknas till koncernens 
rapportvaluta. Tillgångar och skulder omräknas till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till genomsnittlig valutakurs. 
Alla kursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat. 

Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen. 

Segmentrapportering

Enligt IFRS 8 ska bolaget delge segmentrapportering. Då koncernledningen i den interna rapporteringen följer upp på ett segment 
så utgör hela koncernen således ett rörelsesegment.

Intäkter

Intäkter redovisas när kontroll över produkter och tjänster överförs till kunden. Intäkter redovisas till den del inbetalningar från 
kunder erhålls för egen räkning. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt och rabatter. 

Koncernens kundavtal utgörs dels av avtal med konsument (B2C). I dessa avtal hanterar Greater Than såväl fakturering som 
kommunikation och skadeanmälan samt står kreditrisk varmed Greater Than bedöms vara huvudman gentemot slutkund. Greater 
Than har även försäljning av försäkringslösning via B2B-produkter. I dessa transaktioner har ett annat bolag huvudansvaret mot 
slutkund. I dessa fall intäktsförs de intäkter som Greater Than fått från de tjänsterna och produkterna som är levererade till det 
andra bolaget.

Greater Thans avtal består av ett eller flera separata prestationsåtaganden som redovisas separat eller som ett kombinerat 
prestationsåtagande beroende på typ av avtal. Prestationsåtagandena utgörs av: 
AI-baserad tjänst (bilförsäkring, körjournal, ecodriving etc)
Hårdvara (Plug-In)
Service och Support
Utveckling
Betaltjänst

Intäkter avseende levererade tjänster redovisa över tid i och med att kunden erhåller och förbrukar tjänsterna i takt med att 
tjänsterna levereras. Försäljning av hårdvara redovisas vid en given tidpunkt då kontrollen över går till kunden. 

Bolagets intäkter är baserade på fasta priser för hårdvara, fasta månadsavgifter för tjänsten samt pris baserat på faktisk körhistorik 
per månad. Betalning från kund sker i förskott för de fasta månadsavgifterna och i efterskott för avgiften som baseras på faktisk 
avläsning. Varje månad mäts isolerat. Priset och antalet kilometer i en given månad, påverkar inte priset i nästkommande månad. 

I B2B-avtalen förekommer även rörliga ersättningar i form av i sales-based-royalty, baserat på försäljning till slutkund. 

Förutbetalda intäkter (avtalsskulder) redovisas för tjänster som har betalats men ännu inte har tillhandahållits. Upplupna intäkter 
(avtalstillgångar) redovisas för tjänster som har tillhandahållits men ännu inte har betalats. En kundfordran redovisas när varorna/
tjänsten levereras, eftersom det här är den tidpunkt då ersättningen är ovillkorlig.

Leasingavtal

Leasingavtal där ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren 
klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt 
över leasingperioden. Det finns inga väsentliga leasingavtal i koncernen som har identifierats som finansiella leasingavtal.
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Finansiella instrument (2018 i enlighet med IFRS 9)

Finansiella tillgångar

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i en av de kategorier som diskuteras nedan, beroende på i vilket syfte tillgången 
förvärvades samt på vilka typer av kassaflöden som genereras. 

Upplupet anskaffningsvärde

Koncernens finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde utgörs av kundfordringar, övriga fordringar och likvida 
medel.

Tillgångar i denna kategori uppkommer huvudsakligen från tillhandahållande av varor och tjänster till kunder (t.ex. kundfordringar) 
men innefattar även andra typer av finansiella tillgångar där målet är att hålla dessa tillgångar för att erhålla avtalsenliga kassaflöden 
och dessa kassaflöden är uteslutande betalningar av kapitalbelopp och ränta. De redovisas initialt till verkligt värde plus 
transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission, och redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med effektivräntemetoden. 

Nedskrivningsbehov för kundfordringar redovisas baserat på det förenklade tillvägagångssättet med användning av de förväntade 
kreditförlusterna för hela kontraktens återstående livslängd. För att beräkna kreditförlust reserven på kundfordringar använder 
koncernen en matris. De historiska förlustfrekvenserna justeras för att återspegla aktuell och framåtblickande information som 
påverkar kundernas förmåga att betala fordran. För kundfordringar, som redovisas netto, redovisas avsättningar i en separat 
reserv för befarade kundförluster, och kostnaden redovisas som en försäljningskostnad i resultaträkningen. Vid bekräftelse på att 
kundfordran inte kommer att kunna betalas av kunden, skrivs tillgångens bruttovärde av mot tillhörande reserv. Koncernen har 
historiskt inte redovisat några väsentliga kundförluster, kundkrediterna är relativt kortfristiga och företaget har relativt få obetalda 
utestående förfallna kundfordringar. Kreditrisken bedöms som låg. Mot bakgrund av detta och med bedömningen att kundernas 
betalningsförmåga är fortsatt god även framåtriktat, har inte någon generell reservering för framtida förluster gjorts.

Likvida medel inkluderar kontanter, inlåning i banker, andra kortfristiga höglikvida investeringar med ursprungliga löptider om tre 
månader eller mindre. I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår även ex övertrassering på bankkonton och checkräkningskredit. 
Dessa redovisas dock som kortfristiga skulder i koncernbalansräkningen.  

Finansiella skulder

Upplupet anskaffningsvärde

Koncernens finansiella skulder består av leverantörsskulder och upplåning. De finansiella skulderna klassificeras och värderas som 
skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Upplåning redovisas initialt till verkligt värde med avdrag för transaktionskostnader direkt hänförliga till instrumentets emission. 
Dessa räntebärande skulder mäts därefter till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden, vilken säkerställer att 
räntekostnaden beräknas baserat på en fast ränta på det redovisade beloppet av skulden i balansräkningen. I den redovisade 
effektiva räntan ingår initiala transaktionskostnader och eventuella premier som ska betalas vid inlösen samt ränta eller kupong 
som betalas medan skulden är utestående.

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga monetära skulder som initialt redovisas till verkligt värde och därefter redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden.

Checkräkningskredit redovisas i balansräkningen som låneskulder i kortfristiga skulder.

Finansiella instrument (2017 i enlighet med IAS 39)

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga fordringar, kortfristiga placeringar, likvida 
medel, leverantörsskulder och låneskulder. Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier :
• lånefordringar och kundfordringar
• övriga skulder
Instrumenten redovisas i balansräkningen när Greater Than blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
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Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 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 en förfallodag på mer än 
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas initialt till 
verkligt värde plus transaktionskostnader.  Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

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 
finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Likvida medel 

I Likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden. Likvida medel 
som har en förfallodag inom tre månader kan lätt omvandlas till kassamedel till ett känt belopp och är utsatt för en obetydlig risk 
för värdefluktuationer. 

Övriga finansiella skulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till verkligt värde efter avdrag för transaktionskostnader. Övriga finansiella 
skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Checkräkningskredit redovisas i balansräkningen som låneskulder i kortfristiga skulder.

Finansiella instrument: 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 handel och tillgångar som kan säljas) baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. Det 
noterade marknadspriset som använts för koncernens finansiella 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 marknadsinformation medan företagsspecifik information 
används i så liten utsträckning som möjligt. Samtliga väsentliga indata som krävs för verkligt värdevärderingen 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.

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten och redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och 
testning 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 produkten och koncernen ska kunna beräkna utgifterna på ett tillförlitligt 
sätt. 

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 3 till 5 
år. De tillgångar som inte ännu är färdiga för användning, pågående utvecklingsarbeten, nedskrivningsprövas årligen. 



  ENERF Y  41

Nedskrivningar: Icke-finansiella tillgångar

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar 
att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.  Immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning (pågående 
utveckling) prövas årligen, eller vid indikation på värdeminskning, avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av 
bedöms med avseende på värdenedgång närhelst förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet 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 enheter).

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 informell förpliktelse att 
betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning: I Greater Than AB:s svenska koncernföretag förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter 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 åtagande. 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 upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande 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. Koncernen redovisar ersättningar vid 
uppsägning vid den tidigaste av följande tidpunkter : a) när koncernen inte längre har möjlighet att återkalla erbjudandet om 
ersättning och b) när företaget redovisar utgifter för en omstrukturering som är inom tillämpningsområdet för IAS 37 och som 
innebär utbetalning av avgångsvederlag. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för 
att reglera förpliktelsen på balansdagen, diskonterat till nuvärde. 

Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital.  Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 

Kassaflödesanalys

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

Moderbolagets redovisnings- och värderingsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderbolaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Uppställningsformer

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens 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. Uppställningsformerna för moderbolaget ger skillnad i benämningar, jämfört med 
koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader, avsättningar, och poster inom eget kapital. 

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.

I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag 
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. Ett koncernbidrag som erhållits 
från ett dotterföretag redovisas som utdelning från dotterföretag, dvs. som finansiell intäkt. 



42  ENERF Y

Fond för utvecklingsutgifter

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten förs i moderbolaget om till bundet eget kapital i fonden för utvecklingsavgifter. Bolaget 
löser upp fonden i takt med avskrivningarna.

Finansiella instrument

IAS 39/IFRS 9 tillämpas ej i moderbolaget, finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde

Not 2  Uppskattningar och bedömningar

Nyttjandetid för immateriella tillgångar

Koncernen verkar inom en bransch med stort förändringstryck och behov av ständig utveckling. Befintliga produkter och tjänster 
bedöms därmed löpande komma behöva ersättas av nya eller uppdaterade versioner. Bedömd nyttjandetid, tillika avskrivningstid  
för den egenutvecklade produkten Enerfy bedöms uppgå till 3 - 5 år, där grundteknologin skrivs av över 5 år och det arbete som 
aktiverats avseende front-end-lösningen skrivs av över 3 år.

Koncernen avslutade del 1av utvecklingsarbetet av Enerfy 2017. Det redovisade värdet per 31 december 2018 uppgår till 9 450 
tkr (11 154 tkr ). Koncernen bedömer att nyttjandeperioden för programvaran är åtminstone 5 år, baserat på den bedömda 
tekniska utvecklingen på liknande tillgångar. 

Den faktiska nyttjandeperioden kan vara kortare eller längre än 5 år, beroende på den tekniska utvecklingen och konkurrenters 
agerande.

Uppskjuten skatteskuld- och skattefordran

Koncernen innehåller skattemässiga underskott som i nuvarande situation ej tagits upp till något värde i balansräkningen. 
Anledningen till detta är att dessa blev spärrade i samband med att koncernen bildades 2014. Bolagen i koncernen har haft 
förluster efter 2014 men dessa är inte spärrade.  

Förnyad bedömning kommer att ske efter det att bolag ingående i koncernen har redovisat vinst som går att nyttja mot 
skattemässiga underskott.

Värdering av aktier i koncernföretag

Verksamheten har bedrivits sedan 2004 i moderbolagets dotterbolag Greater Than SA och dess dotterbolag Greater Than 
Svenska AB. Investerat kapital inklusive återinvesterade vinster har fram t o m 2017 till huvudsaklig del använts för att utveckla  
immateriella tillgångar (teknikutveckling) som utgör koncernens värde. Investerat belopp i teknikutveckling överstiger med bred 
marginal bokfört värde för moderbolagets finansiella anläggningstillgångar. Endast en mycket marginell andel av teknikutvecklingen 
har aktiverats innan år 2014.

Not 3 Finansiell riskhantering

Finansiella riskfaktorer 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker : marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), kreditrisk 
och likviditetsrisk. Styrelsen reviderar och följer hanteringen av finansverksamheten minst årsvis eller vid behov. Koncernens 
övergripande strategi fokuserar på att minska potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. 

Valutarisk 

Greater Than utsätts för valutarisk då de har transaktioner i utländsk valuta (transaktionsrisk). Koncernen har även viss 
omräkningsrisk i och med att det belgiska dotterbolagets tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor i koncernen. 
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Transaktionsrisk 

Transaktionsrisk är risken för påverkan på koncernens nettoresultat och kassaflöde till följd av att värdet av de kommersiella 
flödena i utländska valutor ändras vid förändringar i växelkurserna. I Greater Than så används vanligen olika valutor för försäljning 
och inköp varför exponering finns. Merparten av koncernens försäljning sker i SEK, EUR, NOK och DKK. Kostnaderna är främst i 
SEK, USD och EUR. Koncernen har inte terminssäkrat valutakurser. Exponeringen för transaktionsrisk följs upp regelbundet. 

Bolaget betalar inköpen av OBD-läsare i USD samt förväntas redovisa intäkter från ett flertal valutor beroende på var försäljning 
sker i världen vilket medför att det finns inga garantier för att bolaget kan skydda rörelseresultatet från effekterna av framtida 
valutakurssvängningar. 

Under 2018 och 2017 uppgick valutakursdifferenser som redovisats i resultaträkningen till 37 tkr för 2018 (2017: 112 tkr). 

Koncernen har viss exponering gällande kundfordringar per balansdagen i DKK, NOK och EUR, men ledningen bedömer att 
beloppen inte är väsentliga. Koncernen har låg exponering i EUR och USD gällande leverantörsskulder per balansdagen.

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken att förändringar i det allmänna ränteläget påverkar koncernens nettoresultat negativt. Koncernen har 
begränsad ränterisk avseende upplåning då skulder till kreditinstitut är till fast ränta. Greater Thans upplåning löper med 6,77 % 
(6,77 %) fast ränta gällande belopp om 2 750 tkr (3 750 tkr). Eftersom Greater Thans upplåning har löpt med fast ränta i svenska 
kronor under 2018 har inte koncernen påverkats av förändringar i det allmänna ränteläget under perioden. Ledningen ansvarar 
för hanteringen av ränterisker. Det huvudsakliga målet med bolagets ränteriskhantering är att reducera negativa effekter av 
ränterörelser på räntenettot. Målet har uppfyllts genom upplåning till fast ränta. 

Kreditrisk 

Kreditrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på förfallodagen. Greater Thans 
kreditrisk innefattar likvida medel, kundfordringar och övriga fordringar. Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Avseende likvida 
medel bedöms kreditrisken vara låg då motparterna är stora välkända banker i Sverige med hög kreditvärdighet. Koncernen 
bedömer även att risken för kundförluster är låg då stor del av nyförsäljningen sker till ett fåtal stora kunder/ samarbetspartners 
med vilka koncernen har haft långa samarbeten och/eller goda erfarenheter av betalningsviljan och vars kreditvärdighet bedömts 
som god. Vid försäljning till konsument sker betalning månadsvis delvis i förskott och delvis i efterskott, Greater Than har rätt 
att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kund ej betalar. Koncernen bevakar kundernas kreditvärdighet och omprövar 
kreditrisken vid behov. Några väsentliga kreditrisker bedöms därmed ej finnas.

Koncernen tillämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade kreditförluster avseende kundfordringar. Metoden 
innebär att förväntade förluster under fordrans hela löptid används som utgångspunkt. För att beräkna kreditförlust reserven 
på kundfordringar använder koncernen en matris. De historiska förlustfrekvenserna justeras för att återspegla aktuell och 
framåtblickande information som påverkar kundernas förmåga att betala fordran. För kundfordringar, som redovisas netto, 
redovisas avsättningar i en separat reserv för befarade kundförluster, och kostnaden redovisas som en försäljningskostnad i 
resultaträkningen. Vid bekräftelse på att kundfordran inte kommer att kunna betalas av kunden, skrivs tillgångens bruttovärde av 
mot tillhörande reserv. Koncernen har historiskt inte redovisat några väsentliga kundförluster, kundkrediterna är relativt kortfristiga 
och företaget har relativt få obetalda utestående förfallna kundfordringar. Kreditrisken bedöms som låg. Mot bakgrund av detta 
och med bedömningen att kundernas betalningsförmåga är fortsatt god även framåtriktat, har inte någon generell reservering för 
framtida förluster gjorts för kundfordringar. Utöver den generella reserveringsmodellen så har en specifik kundfordran hanterats 
separat. Per bokslutet 2018-12-31 är kundförlustreserven till 99,5% hänförlig till en specifik kund. För mer information om 
kundfordringar och reserven för förväntade kundkreditförluster se not 18.

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden avseende finansiella skulder. 
Målsättningen med bolagets likviditetshantering är att minimera risken för att koncernen inte har tillräckliga likvida medel för att 
klara sina kommersiella åtaganden. Likviditetsuppföljning sker månadsvis. Ledningen följer noga rullande prognoser för koncernens 
likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten. 

Per den 31 december 2018 uppgår koncernens likvida medel till 3 272 tkr (2017-12-31: 21 244 tkr). 

Framtida likviditetsbelastning i övrigt avser betalning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder samt amortering av lån. 
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Tabellen nedan visar de avtalsenliga odiskonterade kassaflödena från koncernens finansiella skulder som utgör finansiella skulder, 
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen.

Per 2018-12-31 (tkr) Mindre än 1 år Mellan 2 - 5 år Mer än  5år
Skulder till kreditinstitut 1 000 2 085 0
Skulder till övriga kreditgivare  4 000 0 4 794
Leverantörsskulder  2 120 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 820 0 0

Per 2017-12-31 (tkr) Mindre än 1 år Mellan 2 - 5 år Mer än  5år
Skulder till kreditinstitut 1 068 2 930 0
Skulder till övriga kreditgivare  0 1 200 4 500
Leverantörsskulder  1 004 0 0
Övriga kortfristiga skulder 981 0 0

Gällande koncernens lånevillkor till kreditinstituten, se not 20.

Skulder till övriga kreditgivare utgörs av en skuld som baseras på nettoomsättningen. Beloppet redovisas till vad som maximalt 
kan komma att behöva amorteras.

Koncernen har inga outnyttjade krediter per 2017-12-31 eller 2018-12-31.

Hantering av kapitalrisk 

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet så att den kan 
fortsätta upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 Koncernen  Moderbolag  

 2018 2017 2018 2017

BDO  
Revisionsuppdraget  210 000    0 210 000    0
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

14 000 0 14 000 0

Summa  224 000    0 224 000 0

2018    2017  2018    2017

Pwc

Revisionsuppdraget 0 159 800 0 159 800
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

25 000 41 100 0 41 100

Skatterådgivning 0 13 500 0 13 500

Summa 25 000 214 400 0 214 400
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Med  revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 5   Anställda och personalkostnader

Anställda, personalkostnad och arvode till styrelse och verkställande direktör

 2018-01-01  2017-01-01  

 - 2018-12-31 Varav män - 2017-12-31 Varav män

Moderbolag     

Sverige 19 12 15 8
Totalt moderbolaget 19 12 15 8
     

Dotterföretag     

Sverige 1 1 1 1
Totalt dotterföretag 1 1 1 1

Koncernen totalt 20 13 16 9

Könsfördelning styrelseledamöter och ledande befattningshavare

 2018-12-31 2017-12-31

 Andel Andel 

 kvinnor i % kvinnor i %
Moderbolag   

Styrelse och VD 43 50
   

Koncern   

Styrelsen och VD 43 50
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 2018-01-01 - 2018-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Grundlön/     
Styrelsearvode

Rörliga          er-
sättningar

Övriga            
förmåner

Pensions-  
kostnader

Summa

Moderbolag  

VD Liselott Johansson 1 543 612 0 95 800 120 000 1 759 412
Styrelseledamot Lars Berg 200 000 0 0 0 200 000
Styrelseledamot Sten Forseke 45 136 0 0 0 45 136
Styrelseledamot  Roger Karlsson 45 136 0 0 0 45 136
Styrelseledamot  Kristina Thörner 45 136 0 0 0 45 136
Styrelseledamot Karin Forseke 45 136 0 0 0 45 136
Styrelseledarmot Fredrik Rosencrantz

Ledande befattningshavare (3st)

30 336

3 185 996    

0

0

0 

55 317    

0

120 000

30 336

3 361 313

Övriga anställda 5 366 431    0 0 0 5 366 431

Summa löner och arvoden 10 506 919 0 151 117 240 000 10 898 036

  

Övriga sociala kostnader styrelse, VD och 
ledande befattningshavare

1 739 042

Övriga sociala kostnader övriga anställda  1 703 411    
Summa sociala kostnader  3 442 453    

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Grundlön/     
Styrelsearvode

Rörliga          er-
sättningar

Övriga            
förmåner

Pensions-  
kostnader

Summa

Dotterföretag  

VD 0 0 0 0 0
Övriga anställda 430 220 0 13 074 0 443 294
Summa löner 430 220 0 13 074 0 443 294

Sociala kostnader styrelse, VD och ledande 
befattningshavare

0

Sociala kostnader övriga anställda 139 283
Summa sociala kostnader  139 283

 2017-01-01 - 2017-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader

Grundlön/          
Styrelsearvode

Rörliga         
ersättningar

Övriga            
förmåner

Pensions-  
kostnader

Summa

Moderbolag  

VD Liselott Johansson 1 448 514 0 74 400 0 1 522 914
Styrelseledamot Lars Berg 200 000 0 0 0 200 000
Styrelseledamot Sten Forseke 44 400 0 0 0 44 400
Styrelseledamot  Roger Karlsson 44 400 0 0 0 44 400
Styrelseledamot  Kristina Thörner 44 400 0 0 0 44 400
Styrelseledamot Karin Forseke 44 400 0 0 0 44 400
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Ledande befattningshavare (4st) 3 097 471 0 56 592 237 450 3 391 513
Övriga anställda 2 816 780 0 0 0 2 816 780
Summa löner och arvoden 7 740 365 0 130 992 237 450 8 108 807

  

Övriga sociala kostnader styrelse, VD och 
ledande befattningshavare

1 588 148

Övriga sociala kostnader övriga anställda 885 032
Summa sociala kostnader 2 473 180

Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader

Grundlön/           
Styrelsearvode

Rörliga         
ersättningar

Övriga            
förmåner

Pensions-  
kostnader

Summa

Dotterföretag  

VD 0 0 0 0 0
Övriga anställda 361 195 0 54 260 0 415 544
Summa löner 361 195 0 54 260 0 415 455

Sociala kostnader styrelse, VD och ledande befattningshavare 0
Sociala kostnader övriga anställda 130 535
 Summa sociala kostnader  130 535

Avgångsvederlag

Vid uppsägning från Bolagets sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Med månadslön 
avses den fasta månadslön som gäller vid anställningens upphörande. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis med början 
månaden efter anställningens upphörande. Avgångsvederlaget är inte semester- och pensionslönegrundande.

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Posten övriga rörelseintäkter består bl a av sjuklöneersättning, valutakursvinster och återförda kundförluster. 

Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

Bolaget har inte haft några ränteintäkter från likvida medel eller från koncernföretagen.

 (tkr) Koncernen  Moderbolaget  

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter 0 0 0 0
Valutakursvinster 10 19 0 0
Övriga poster 0 0 0 0
Finansiella intäkter 10 19 0 0
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 (tkr) Koncernen  Moderbolaget  

Räntekostnader och liknande resultatposter 2018 2017 2018 2017

Räntekostnader på skulder till kreditinstitut 237 267 230 267 

Valutakursförluster 37 112 37 14

Övriga poster 5 37 5 14

Finansiella kostnader 279 416 272 285

Not 8 Inkomstskatt

 (tkr) Koncernen  Moderbolaget  
2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt  0 0 0 0 

Uppskjuten skatt  0 0 0 0 

Inkomstskatt  0 0 0 0 

Inkomstskatten på resultatet skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd 
genomsnittlig skattesats för resultatet i de konsoliderade företagen enligt följande:

 (tkr) Koncernen  Moderbolaget  

2018 2017 2018 2017

Resultat före skatt -19 132 -15 210 -17 206 -13 729
Inkomstskatt beräknad enligt nationell skattesats 22 % 4 209 3 346 3 785 3 020

Skatteeffekt:

 - Ej skattepliktiga intäkter 0 0 0 0

 - Ej avdragsgiltiga kostnader -77 -92 -75 -92

 - Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten 
skattefordan redovisats

-4132 -3 254 -3710 - 2 928

Skattekostnad 0 0 0 0

Underskottsavdrag:

Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgående till  
75  510 tkr (56 871 tkr). Den potentiella skatteförmånen av dessa underskott beräknad till 21,4% (22%) uppgår till 16 159 tkr 
(12 512  tkr). De skattemässiga underskotten kan rullas vidare och har ingen förfallodag.

Moderbolaget har outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgående till 60 671 
tkr (43 806 tkr). Den potentiella skatteförmånen av dessa underskott beräknad till 21,4% (22%) uppgår till 12 984 tkr (9 637 
tkr). De skattemässiga underskotten kan rullas vidare och har ingen förfallodag.
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Not 9  Resultat per aktie

 2018 2017

Resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare före och efter   utspädning -2,03 - 1,75
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 9 438 244 8 607 467

Not 10  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
    

 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden    

-Vid årets början 17 303 106 6 993 186 4 811 356 0

- Årets nyanskaffningar 1 802 371  1 042 865    12 491 750 6 993 186
 19 105 477 8 036 051 17 303 106 6 993 186

Ackumulerade avskrivningar

-Vid årets början -6 149 198 -971 275 -3 499 167 0
-Årets avskrivning enligt plan -3 456 835 -2 357 131 -2 650 031 -971 275

-9 606 033 -3 328 406 -6 149 198 -971 275

Redovisat värde vid årets slut 9 499 444 4 707 645 11 153 907 6 021 911

Not 11  Pågående utvecklingsarbeten

 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

- Vid årets början 2 918 098 2 918 098 1 041 265 1 041 265
- Internt utvecklade tillgångar 5 964 114 5 964 114 1 876 833 1 876 833
- Omklassificeringar -1 041 265 - 1041 265
 7 840 947 7 840 947 2 918 098 2 918 098 

Redovisat värde vid årets slut 7 840 947 7 840 947 2 918 098 2 918 098

Greater Thans kostnader för utvecklingsarbeten utgörs primärt av personalkostnader och avser utveckling av funktionalitet för 
försäkringsplattformen. Inga utvecklingskostnader redovisas över resultaträkningen. Den del som redovisas över resultaträkningen är 
aktiverat arbete för egen räkning.
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Not 12  Inventarier, verktyg och installationer

 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

  

- Vid årets början 28 000 28 000 28 000 28 000
- Nyanskaffningar 419 000 419 000 0 0
- Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0
- Omklassificeringar 0 0 0 0
 447 000 447 000 28 000 28 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

- Vid årets början -11 200 -11 200 -5 600 -5 600
- Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0
- Omklassificeringar 0 0 0 0
- Årets avskrivning enligt plan -19 567 -19 567 -5 600 -5 600

-30 767 -30 767 -11 200 -11 200

Redovisat värde vid årets slut 416 233 416 233 16 800 16 800

Not 13  Operationell leasing - leasingtagare

Koncernen och moderbolagets operationella leasing avser i huvudsak lokalhyra och billeasing. Vidareuthyrning förekommer ej. 
Hyreskontraktet gäller t o m Juli 2022 med en uppsägning om 9 månader. Billeasingen löper på 36 månader med start 2018.

Per 2018-12-31 (tkr) Mindre än 1 år Mellan 2 - 5 år Mer än  5 år

Koncern

Framtida minileasingavgifter  1 032 3 052 0

Moderbolaget  

Framtida minileasingavgifter 1 032 3 052 0

Per 2017-12-31 (tkr) Mindre än 1 år Mellan 2 - 5 år Mer än  5 år

Koncern

Framtida minileasingavgifter  605 0 0

Moderbolaget  

Framtida minileasingavgifter 605 0 0

Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret uppgått till 891 tkr (842 tkr). Kostnader för operationell 
leasing i moderbolaget har under räkenskapsåret uppgått till 872 tkr (819 tkr).
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Not 14  Andelar i koncernföretag

 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

-Vid årets början 87 500 000 87 500 000

Redovisat värde vid årets slut 87 500 000 87 500 000

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Ägarandelen  av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Verksamheten i det 
belgiska dotterbolaget består främst av försäljning av teknikplattform. Verksamheten i det svenska dotterdotterbolaget består 
främst av utveckling, marknadsföring och försäljning av teknikplattformar. 

Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar i % Redovisat värde

Greater Than S.A/Company No 0860.741.970/Belgien  100 87 500 000
Greater Than Svenska AB/556608-3258/Stockholm  100  
Summa   87 500 000

Not 15 Finansiella instrument per kategori och information om verkligt värde

2018-12-31 2017-12-31

Finansiella tillgångar 

Koncern (tkr)

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Kundfordringar 3 704 3 273 
Andra långfristiga fordringar 0 19
Övriga fordringar 402 307
Likvida medel 3 272 21 245
Redovisat värde vid årets slut 7 378 24 844

2018-12-31 2017-12-31

Finansiella skulder 

Koncern (tkr)

Skulder värderade 
till upplupet 

anskaffningsvärde

Skulder värderade 
till upplupet 

anskaffningsvärde

Leverantörsskulder 2 120 1 004
Upplåning 5 000 3 750
Övriga skulder 1 822 5 785
Summa 8 942 10 539

Det verkliga värdet på kundfordringar, leverantörsskulder, kortfristig upplåning, övriga fordringar och skulder motsvarar dess 
redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte anses vara väsentlig.
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För  koncernens upplåning, som löper med fast ränta, bedöms det redovisade värdet vara en god approximation till det verkliga 
värdet eftersom räntan på denna upplåning är i paritet med den aktuella marknadsräntan för koncernen med hänsyn tagen till 
företagets egna kreditrisk och de säkerheter som ställs.

Belopp om 4 793 625 kr avser stöd från Energimyndigheten där återbetalningen ska ske utifrån ett royaltyåtagande. Skulden är 
upptagen till nominellt värde. För dess villkor se not 20. 

Not 16 Andra långfristiga fordringar

 2018-12-31 2017-12-31

 Koncern Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

-Vid årets början 18 500 18 500
Årets förändring -18 500
Redovisat värde vid årets slut 0 18 500

Andra långfristiga fordringar består av hyresdeposition.

Not 17 Varulager m.m.

 2018-12-31 2017-12-31

Koncern  

Färdiga varor och handelsvaror 919 363 1 134 060
Totalt 919 363 1 134 060

  

Moderbolag  

Färdiga varor och handelsvaror 328 930 491 217 
Totalt 328 930 491 217

Den utgift för varulagret som kostnadsförts ingår i posten handelsvaror i resultaträkningen och uppgår till 7 504tkr (2 767 tkr) 
för koncernen och för moderbolaget 7 224 tkr (2 422 tkr).

Not 18  Kundfordringar

Bolaget har en osäker kundfordring på 1 458 750 kr. 

 (tkr) 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Åldersanalys av kundfordringar framgår nedan (tkr):

1 - 30 dagar  1 616  1 550     1 070 967
31 - 60 dagar  333     334 364 364
> 60 dagar 1 754 2 1 839 10
Redovisat värde vid årets slut 3 704 1 886 3 273 1 341

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för kundfordringar enligt ovan. Några 
säkerheter eller andra garantier för de på balansdagen utestående kundfordringarna finns ej.
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Kundfordingar (tkr) 2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar 5 168  3 272
Reservering för osäkra fordringar -1 464 0
Kundfodringar netto 3 704 3 273

Reserv för osäkra kundfordingar (tkr) 2018-12-31 2017-12-31

Reserv vid årets början 0  0
Årets reserveringar 1 464 0
Kundfodringar netto 1 464 0

2018-12-13 (tkr) Ej förfallna mer än 
30 dagar

Förfallet mer än 30 
dagar

Förfallet mer än 60 
dagar

Summa

Förväntad förlustnivå % 75  0 0 75
Kundfordringar, brutto 3 075 334 1 759 5 168
Kreditförlustreserv -1 459 0 -5 -1 464
Kundfodringar netto 1 616 334 1 754 3 704

2017-12-13 (tkr) Ej förfallna mer än 
30 dagar

Förfallet mer än 30 
dagar

Förfallet mer än 60 
dagar

Summa

Förväntad förlustnivå % 0  0 0 0
Kundfordringar, brutto 1 070 364 1 839 3 273
Kreditförlustreserv 0 0 0 0
Kundfodringar netto 1 070 364 1 839 3 273

Not 19  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Lokalhyra 165 801 165 801 160 011 160 011
Försäkringar 98 982 98 982 125 135 99 850
Konsulttjänster 0 0 58 859 58 859
Övriga poster  279 139     279 139    101 707 101 273

 543 922 543 922 445 712 419 993

Not 20  Övriga skulder, lång- och kortfristiga

 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Förfallotidpunkt, inom 1 år från balansdagen 5 000 000 5 000 000 1 000 000 1 000 000
Förfallotidpunkt, 1 - 5 år från balansdagen 6 890 046 6 878 825 7 554 407 7 543 625
 11 890 046 11 878 825 8 554 407 8 543 625
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De kortfristiga skulderna innehåller : 
Lånet om 2 750 000 kr avser Almi med återbetalning 1 000 000 kr per år och en löptid om 60 månader med avslut under 
2021. Räntan på lånet är fast och uppgår till 6,77 % (6,77 %). Koncernen har uppfyllt lånevillkoren under hela perioden. För 
lånet har säkerhet ställts i form av en företagsinteckning och borgensåtagande av del av styrelsen.  
 
Lånet om 4 000 000 avser lån från styrelsemedlem Karin Forseke se not 24 för villkor.

De långfristiga skulderna innehåller :

Lånet om 4 793 625 kr avser ett stöd från Energimyndigheten med Royaltyåtagande. Greater Than erhöll bidraget 2016 för att 
utveckla och lansera två nya tjänster till Enerfyplattformen som ska leda till energieffektivare körning. Greater Than ska betala 
en  royalty till Energimyndigheten om 3 % av nettoomsättningen årsvis i efterskott. Royaltybeloppet ska uppgå till max 120 % av 
stödet. Löptiden för royaltyåtagandet är 10 år. Den första royaltybetalningen sker för det räknenskapsår som påbörjats närmast 
efter utgången av de trejde räknenskapsåret efter beslutstillfället.  
 
Långfristiga skulder innehåller även del av lån från Almi om 1 750 tkr och lån på tjänstebil om 335 tkr.  

Not 21  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2018-12-31 2018-21-31 2017-12-31 2017-12-31

 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Semesterlöner 2 757 918 2 669 736 2 163 674 2 068 148
Upplupna sociala avgifter, sem 
löner

866 538 838 831 679 826 649 811

Förutbetalda intäkter 0 0 1 382 796 1 382 796
Övriga poster 1 178 295 1 143 294 664 004 438 224
 4 802 751 4 651 861 4 890 300 4 538 979

Avtalsskulder  (Förutbetalda intäkter) 2018-21-31 2017-12-31

Förutbetalda intäkter vid årets början 0 1383
Redovisat som intäkt under året 0 -1383
Betalning från kunder som erhållits under perioden och som inte 
redovisats som intäkt

0 0

Förutbetalda intäkter vid årets slut 0 0

 
Återstående prestationsåtaganden
Löptiden på bolagets avtal löper om högst ett år.
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Not 22 Kassaflöde

 Poster som inte ingår i kassaflödet (tkr) Koncernen  Moderbolaget  

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Avskrivning 3 514 2 656 2 378 977
Omräkningsdiff. 36 165 0 0

3 550 2 821 2 378 977

Avstämning av skulder som härrör från 
finansieringsverksamhet (tkr) - Koncern

UB 2017 Kassaflöde UB 2018

Kreditinstitut 3 750 665 3 085
Övriga kreditgivare 4 804 -4 001 8 805

Summa skulder som härrör från 
finansieringsverksamhet

8 554 -3 336 11 890

Avstämning av skulder som härrör från 
finansieringsverksamhet (tkr) - Moderbolag

UB 2017 Kassaflöde UB 2018

Kreditinstitut 3 750 665 3 085
Övriga kreditgivare  4 804 -3 990 8 794

Summa skulder som härrör från 
finansieringsverksamhet

 8 554 -3 325 11 879

Not 23  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Ställda säkerheter Koncern 2018-12-31 2017-12-31

För egna skulder och avsättningar  

Företagsinteckningar  4 000 000    4 000 000
Spärrat bankmedel 205 800 205 800
Summa ställda säkerheter  4 205 800 4 205 800

Eventualförpliktelser inga inga

Ställda säkerheter Moderbolag 2018-12-31 2017-12-31

 

För egna skulder och avsättningar  

Företagsinteckningar 4 000 000 4 000 000
Spärrat bankmedel 205 800 205 800
Summa ställda säkerheter 4 205 800 4 205 800

Eventualförpliktelser inga inga
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Not 24  Transaktioner med närstående

Bolaget har under Q4 en närstående transaktion gällande ett lån med styrelsemedlem Karin Forseke om 4 000 000 kr. Lånet 
kvittades i januari 2019 i en företrädesemission. Räntan löper med 5 % per år. 

Övriga beslutande ersättningar till styrelse och ledning har skett i enlighet med stämmobeslut och avtal.

Övriga ersättningar till styrelse: Sten Forseke och Fredrik Rosencrantz har utöver styrelsearvode lön genom bolaget och Tina 
Thörner har konsultarvode.

Not 25  Moderbolagets försäljning och inköp från koncernföretag

Inga transaktioner har skett mellan moderbolaget och dess dotterbolag eller dotterdotterbolag. 

Not 26  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 » FIA Smart Driving Challenge, den globala tävlingsserie som Greater Than arrangerar tillsammans med FIA startade sitt första 
pre-heat i samband med Svenska Rallyt där även prins Carl Philip, inför en journalistkår, testkörde i tävlingen. 

 » Greater Than har genomfört en företrädesemission och tillförts cirka 25 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 
100 procent, före transaktionskostnader. Företrädesemissionen ökar Greater Thans aktiekapital med 67 416 kronor, från 
943 824,40 kronor till 1 011 240,40 kronor, genom nyemission av totalt 674 160 aktier. Antalet aktier i Greater Than kommer 
efter företrädesemissionen att uppgå till 10 112 404. 

 » Greater Than AB har beslutat  att byta Certified Advisor från Mangold Fondkommission AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny 
Certified Advisor träder i kraft från och med 1 februari 2019.

 » Greater Thans styrelse har beslutat att starta ett dotterbolag i Singapore. Dotterbolaget kommer vara helägt av Greater Than 
AB. Grund till beslutet är regionens utveckling och Bolagets bedömning av goda affärsmöjligheter kring uppkopplade försäk-
ringar.

Not 27  Vinstdisposition

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 Belopp i kr

Överkursfond 28 390 630
Balanserat resultat 69 900 719
Årets resultat -17 205 903
Summa 81 085 446

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 81 085 446 kr balanseras i ny räkning.     
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Not 28 Intäktsfördelning

2018-12-31 2017-12-31

Enerfy 12 822 894 6 282 502
Fleet management 1 083 004 1 808 616
Intäkter 13 905 898 8 091 118

Not 29 Definition av nyckeltal 

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat som procentandel av genomsnittligt eget kapital. Förklaring: Avkastning på eget kapital är ett mått på 
lönsamhet i relation till bokfört värde på eget kapital. Avkastning på eget kapital är ett mått på hur investeringarna används för 
att generera ökade intäkter.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat samt finansiella intäkter som procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minus icke räntebärande avsättningar och skulder 

Förklaring: Avkastning på sysselsatt kapital är ett mått på lönsamheten efter att hänsyn tagits till hur mycket kapital som använts. 
En högre avkastning på sysselsatt kapital tyder på att kapitalet används på ett effektivare sätt.

Soliditet

Totalt eget kapital i procent av totala tillgångar.

Förklaring: ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Det egna 
kapitalets storlek i förhållande till företagets övriga skulder beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga. 

Rörelsemarginal

Rapporterat rörelseresultat som procent av nettoomsättningen. 

Förklaring: Anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst



Underskrifter

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för faställelse på ordinarie 
årsstämma.

Stockholm 2019-04-25

  

Lars Berg Liselott Johansson
Styrelseordförande Verkställande direktör
  
  
  
Sten Forseke Roger Karlsson
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
Karin Forseke Kristina Thörner
Styrelseledamot Styrelseledamot

 Fredrik Rosencrantz  
 Styrelseledamot  
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Jörgen Lövgren  
Auktoriserad revisor  
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Greater Than AB, org.nr 556965-2885

Rapport om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Greater Than AB för år 2018. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
19-58 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentli-
ga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningsla-
gen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revi-
sorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbo-
laget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för år 2017 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 12 april 2018 med omodifie-
rade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovis-
ningen

Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 

sidorna 1-18. Det är styrelsen och verkställande direktö-
ren som har ansvaret för den andra informationen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseen-
det.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 
IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter el-
ler misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsät-
ta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru-
vida årsredovisningen och koncernredovisningen som hel-
het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
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dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att läm-
na en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ing-
en garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning     
under hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, ut-
formar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av in-
tern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite-
ten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser el-
ler förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bola-
gets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen och koncern-

redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en kon-
cern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbe-
vis avseende den finansiella informationen i enheterna el-
ler affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett ut-
talande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisio-
nen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Greater Than AB 
för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Re-
visorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moder-
bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisa-
tion är utformad så att bokföringen, medels-förvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrol-
leras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta re-
visionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalan-
de om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bola-
get, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst el-
ler förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professi-
onellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi gran-
skat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Sollentuna den 25 april 2019

BDO Mälardalen AB

Jörgen Lövgren

Auktoriserad revisor
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