Bokslutkommuniké, 2020
Stockholm 18 februari 2021

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2020 koncernen
» Nettoomsättningen för perioden oktober-december uppgår till 3 903 TSEK (3 144 TSEK).
» Större delen av omsättningstappet över året var ett planerat resultat av bolagets avveckling av sin försäkringsförmedlingsaffär. Dessutom har flera marknader som är beroende av turism och resande minskat kraftigt som ett resultat av Covid -19 pandemin, flera fordonsflottor har tagits ur drift eller reducerat sin verksamhet med följden att våra månadsintäkter har minskat. Utöver detta har FIA SDC varit nedstängt under
året och kom först igång i oktober 2020.
» Covid-19 pandemin har bidragit till att antalet betalande försäkringsavtal som använder vår teknologi Q4
2020 minskat med 5% jämfört mot Q4 2019.
» Rörelseresultatet är - 6 406 TSEK (-12 987 TSEK) för perioden oktober-december 2020. Det förhållandevis starka resultatet är en följd av nedläggningen av den olönsamma svenska försäkringsförmedlingsaffären
» Inom ramen för EU:s prioritet att stärka konkurrenskraften inom AI och hållbar teknologi har bolaget erhållit stöd om ca 20 MSEK.
Koncernen Oktober- December 2020 (TSEK)

Koncernen Januari-December 2020 (TSEK)

» Nettoomsättning 3 903 (3 144) 24%

» Nettoomsättning 11 615 (15 064) -23%

» Rörelseresultat -6 406 (-12 987)

» Rörelseresultat -23 772 (-29 480)

» Periodens resultat före skatt -6 782 (-13 658)

» Periodens resultat före skatt -24 465 (-30 346)

» Resultat per aktie före och efter utspädning

» Resultat per aktie före och efter utspädning

-0,63* (-1,30)

-2,30* (-2,99)
» Styrelsen för bolaget kommer kommer föreslå att
ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2020.

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden oktober-december 10 721 171
(10 520 771) st aktier och perioden januari-december 10 637 671 (10 158 316) st aktier

Om Greater Than
Greater Than är ett AI och Insurtech bolag som säljer riskinsikter om skadefrekvens och kostnad – vilket
hjälper försäkringsbolag med bättre prissättning av premier, smarta sätt att skapa kundlojalitet och selektiv nyförsäljning. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och
Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, flottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zurich,
MSIG och TRYG. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB, +46
(0) 8-528 00 399, info@fnca.se är certifierad rådgivare. Mer information på greaterthan.eu.
Greater Than AB (publ) 556965-2885
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VD HAR ORDET

Vårt AI är en global standard för
hållbar utveckling och ökad kostnadskontroll
Året 2020 blev både utmaningarna och de stora möjligheternas år för oss på Greater Than, så även för våra kunder. När
pandemin slog till på allvar ställde vi snabbt om, samtidigt som
vi fortsatte leverera globala tjänster med hög kvalitet. Tänkta
lanseringar försenades men försvann inte och fick vi anpassa
oss därefter. Vid det här laget känner alla till pandemins negativa effekter så därför vill jag belysa vilka positiva möjligheter
pandemin kommer innebära för vår verksamhet.
Det har skett stora rörelser inom hela fordons- och försäkringsindustrin under året. Länder i lock down, med stillastående fordon, utmanade försäljning och traditionella affärsmodeller med fasta priser. Följden har lett till ett ökat intresse av
flexibla prissättningsmodeller och stark framväxt av en helt ny
mobilitet. Paradigmskiftet som försäkringsbranschen och biltillverkarna nu står inför är historiskt.
Försäkringsbranschen utmanas av kunder som inte tycker det
är rättvist att betala försäkring för en bil som mestadels står
still samtidigt som branschen står inför utmaningar med nya
affärer när bildelningstjänster vinner terräng. En bilpool om
exempelvis 20 000 fordon med 150 000 olika förare är en risk
som försäkringsbolagen med sin traditionella prissättningsmetodik har mycket svårt att förstå och prissätta.
Taxibolag och andra bilrelaterade verksamheter kommer inte
längre vilja betala en fast årspremie när fordonen står still, antingen pga. pandemi, semester eller andra orsaker. Försäkringskunder vill inte längre kollektivt betala för minoriteten
som skapar majoriteten av skadekostnaderna, idag står 20%
av kunderna för 80% av skadekostnaderna. Kunderna är villiga att dela på kostnaden för otur men inte för slarv, därför har
den s.k. pooled pricing-modellen framtiden bakom sig. Andra
orsaker till att modellen kommer ersättas framöver är att den
driver dåliga beteenden vilket inte fungerar i en värld där befolkningen i högre grad bryr sig om hållbar utveckling.
Traditionell data science tar sig helt nya vägar in i framtiden
med AI. För att ge ett exempel så tar vår AI ungefär lika många
beslut per dag som 1 miljon människor tillsammans. Försäkringsbranschen står inför en mycket spännande framtid som
kräver stora förändringar som kräver helt nytt tänkande.
På ett rent praktiskt plan har vi under året som gått tagit bort
barriärer och förenklat processen att koppla upp sig till våra
lösningar. Genom vår app2car lösningen kopplar nu föraren
upp sin bil till vår molntjänst direkt genom sin smartphone. På
så sätt behövs ingen hårdvara i bilen längre. Vi har också lanserat några värdeskapande produkter som gör det enkelt för
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våra kunder att komma igång med AI-analys av kördata. Enerfy Loyalty är en av dessa. En annan är vår SDK lösning som gör
det möjligt att stoppa in alla våra produkter i en redan existerande app. Genom vårt SDK är det möjligt för andra bolag och
organisationer att nå ut med nya produkterbjudande, jobba
med digitalt kundförvärv eller att själva erbjuda en bilförsäkring för en lokal eller global marknad.
Vi har också lanserat Enerfy Risk Portfolio Tracker som en
självständig produkt. Nu kan alla försäkringsbolag analysera sin faktiska risk med vårt AI på ett färdigförpackat och enkelt sätt. Genom att tillgängliggöra vår AI-analys erbjuder vi
marknadens mest prediktiva kostnadskontroll och samtidigt
ett verktyg som går att använda för att påverka minskning av
olyckor och koldioxidutsläpp
Vår etablering i Singapore visar att dessa nyckeltal är av högsta vikt. Sydostasien är en ung marknad med 650 miljoner
människor. Där har digitalt framtidsäkrad och hållbar utveckling ett stort fokus. Beslutet att etablera kontor i Singapore har
varit en strategisk fullträff. Genom vår lokala närvaro och de
kärnvärden vi adderar har vi etablerat nätverk och starka relationer med nyckelaktörer såsom Toyota och MSIG som under året gjort det möjligt för oss att lanserat produkter i Japan,
Singapore och Vietnam.
Jag är stolt över vad vi har åstadkommit under detta utmanande år. Vi har fantastiska resurser – ett flexibelt, drivet och
talangfullt team, världsledande teknologi och framtidsorienterade kunder. Att få arbeta för ett bolag med en AI-teknologi
som förstår och prissätter risk över hela världen, som dessutom gör det helt opartiskt, predikterat och på individuell nivå,
det är inte många förunnat. Det är ett privilegium för mig att få
driva detta bolag in i 2021.

Liselott Johansson
Verkställande Direktör
Stockholm den 18 februari 2021

Väsentliga händelser
VÄ SENTLIGA HÄNDEL SER Q 4
» I oktober inleddes partnerskap med Toyota Motor Vietnam (TMV) och MSIG Insurance (Vietnam) Company Limited som nu använder Greater Than’s riskanalys och lojalitetsprogram för bolagens Lexus kunder.
» I december 2020 lanserade Greater Than en uppgradering av Enerfy SDK (Software Developer Kit) nu med stöd
för periodisk och individuell riskanalys. Funktion är viktig för bildelningstjänster, taxi- och biluthyrningsföretag
som har fler olika förare och behöver få opartisk riskinblick per enskild start- och stopp period.
»FIA Smart Driving Challenge säsong 2020 gick av stapeln. Initiativet involverade tusentals vardagsbilister från
fler än 25 länder, där deltagarna i snitt minskade sitt koldioxidutsläpp med 18% och körde med 30% lägre risk för
att orsaka en olycka jämfört med en genomsnittlig förare.
» Microsoft lanserade kampanjen #Buildfor2030 och valde att marknadsföra Greater Than/Enerfy som ett av de
bolag/produkter som starkt kan bidra till ett förbättrat
klimat.
» I oktober lanserade Svensk Bilsport sin storsatsning för
miljön och trafiksäkerheten med en tävling i smart bilkörning för Sveriges alla bilister som bygger på FIA Smart Dri3

ving Challenge och Greater Than’s AI plattform och app.
Tävlingen är värdens första nationella satsning och leds
av Tina Thörner och ett team av kända bilsportstjärnor.
» Under oktober månad lanserade Greater Than sitt analysverktyg - Enerfy Risk Portfolio Tracker - som en fristående produkt. Analysverktygets användbarhet och enkelhet maximeras av det faktum att det förser kund med
realtidsdata och förutsägbar riskinsikt för varje försäkringstagare, inom vilken kundbas som helst.
VÄ SENTLIGA HÄNDEL SER Q3 2020
» I augusti öppnade Greater Than upp sitt SDK för en bredare kundgrupp. Genom SDK lösningen får taxiflottor,
bildelningstjänster och försäkringsbolag som redan har
appar ute på massmarknaden möjlighet att enkelt lägga
till Greater Than’s AI riskinsikt och app-funktioner utan
att bygga om något i befintlig struktur.
» Greater Than SA som ingår i Greater Than-koncernen
har valts ut av EIC Accelerator inom Horizon 2020. Bolaget tilldelas finansiellt stöd för att ytterligare accelerera
skalbarheten av Bolagets AI teknologi, som hjälper till att
förebygga och undvika trafikolyckor. Stödet består av 2
miljoner EUR fördelat över 2 år.

VÄ SENTLIGA HÄNDEL SER Q2 2020
» Under april 2020 ingick Greater Than i samarbete med
Automobile Association of South Africa (AA) med produkten FIA Smart Driving Challenge. AA har drygt 150
000 medlemmar. Samarbetet syftar till att engagera och
inspirera bilflottor och bilister i landet att köra säkrare.
Sydafrika ligger långt fram inom uppkopplade fordon och
användarbaserade försäkringar.
» Under samma månad lanserade Greater Than en anpassad lösning för elbilar och hybrider som skapar nya affärsmöjligheter för försäkringsgivare. Produkten skapar också mervärde och energiekonomisk vinning till elbilsförare
som vill lära sig köra smartare och få ut fler mil ur varje
laddning.
» I april meddelade Greater Than att bolagets 7 patent har
blivit utfärdade i USA. Patenten skyddar Greater Than’s
metodik att med artificiell intelligens korrelera körbeteende i förhållande till risk.
» I slutet av april 2020 lanserade Greater Than marknadens första app2car lösning. Genom att koppla upp användaren utan mellanliggande hårdvara förenklas försäljning, distribution, inloggning och nyttjandet av Greater
Than’s samtliga produkter och tjänster. Förenklingen gör
att användare med modernare bilar kommer igång med
bara några klick, oavsett var i världen de kör.
» I början på maj 2020 fördjupade Greater Than samarbetet med Microsoft. FIA Smart Driving Challenge distribueras nu på Microsoft Azure Marketplace till företag och
organisationer som vill engagera och värna om en säkrare
trafikmiljö världen över.
» Bolaget har haft en tvist som avgjordes i april. Bolaget
fick rätt rörande alla tvistefrågor men skiljedomaren fann
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att skadans storlek inte kunde styrkas och Greater Than
får därav bära kostnaderna för tvisten.
»Under maj månad lanserades Enerfy Loyalty, ett molnbaserat lojalitetsprogram i Greater Than’s produktportfölj. Lojalitetsprogram gör att försäkringsgivare snabbt
och enkelt kan komma igång med ett kundcentrerat lojalitetsprogram på befintlig kundbas, utan att någon policyändring eller IT-integration behövs. Företag som driver
lojalitetsprogrammet får också tillgång till djup riskinsikt
per varje användare i realtid.
» Greater Than inledde i slutet av maj ett samarbete med
Otonomo som ger tillgång till realtiddata från över 250
000 bilar i Tyskland och USA. Avtalet möjliggör för Greater Than att påbörja försäljning av AI baserad riskinsikt
till försäkringsbolag som ett helt friställt erbjudande, utan
krav på mellanliggande digitala produkter, hårdvara eller
appar.
» Greater Than beslutade i maj att helt fokusera på Bolagets kärnaffärer och avslutade samarbetet med Moderna. Därmed avslutades även försäkringserbjudandet till
slutkonsument. Det strategiska beslutet frigjorde Bolaget från ett exklusivitetsavtal, vilket nu möjliggör försäljning av företagets alla tjänster och produkter i Norden.
» Under juni utökade Greater Than och Zurich Insurance
samarbetet i Storbritannien. Det nya försäkringserbjudandet bygger på Greater Than’s teknologi för dynamisk
prissättning och tillämpas på en bildelningstjänst.
» Under juni breddades samarbetet mellan Greater Than
och Microsoft ytterligare. Nu finns Enerfy Loyalty på Microsoft Azure Marketplace, Microsofts globala onlinebutik med applikationer och tjänster.
» Den 11 juni, 2020 genomförde Greater Than en rik-

tad nyemission av 200 400 aktier, vilket motsvarar cirka 1,9 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, till
en teckningskurs om 99,8 kronor (”Nyemissionen”), motsvarande dagens stängningskurs. Genom nyemissionen
tillfördes Bolaget cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades av ett fåtal professionella investerare; Keel Capital, Carn Capital och
Lan Invest.
VÄ SENTLIGA HÄNDEL SER Q1 2020
» Greater Than tilldelades CCBJ Business Achievement
Award från Environmental Business Journal, USA för sin
AI innovation och affärsaktiviteter inom smart bilkörning.
» Greater Than inledde samarbete med Kinto, Toyotas bildelningstjänst, i en pilot med start på den japanska marknaden. I samarbetet har Greater Than producerat en app
med lojalitetsprogram som kopplar upp föraren automatiskt och ansluter direkt till bilen. Med appen erbjuds Kintos kunder ett gamifierat poängsystem i realtid och ett intuitivt lojalitetsprogram som ger bonus vid smart körning.
Hela lösningen bygger på Greater Than’s AI, riskinsikt och
app-lösning.
» Greater Than nominerades till TU-Automotive Award
2020 inom kategorin årets bilförsäkringsprodukt / tjänst.
TU-Automotive Awards är en tävling som lyfter fram och
prisar den globala marknadens mest framstående produkter och innovativa tjänster inom bilteknik.
» I tid av covid-19 har bolaget fått ta del, och undersöker
möjligheten att ta del av, åtgärder som öppnats för att underlätta för bolag. Exempel på åtgärder: bolaget har fått
anstånd från Almi gällande 6 mån amortering av lån vilket
under andra kvartalet ger en positiv inverkan på kassaflödet på ca 300 TSEK och nedsättning av arbetsgivaravgifterna mars-juni 2020 vilket ger minskade kostnader med
ca 1,6 MSEK (uppdaterad siffra från tidigare rapporter).
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VÄ SENTLIGA HÄNDEL SER EF TER PERIODENS
UTGÅNG
» Greater Than har inlett samarbete med Hong Kong Automobile Association som kommer att driva ett regionalt
FIA Smart Driving Challenge. Tävlingen lanseras i samarbete med starka nyckelaktörer inom fordon- och försäkringsindustrin i Hong Kong. Syftet med utmaningen är
att engagera, inspirera och uppmuntra vardagsbilister att
köra säkrare och mer klimateffektivt.
» Den 18 januari 2021 tillkännagav Greater Than att företaget med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på
årsstämman den 12 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 1.903.000 aktier, vilket motsvarar cirka 17,7
procent av antalet utestående aktier i Bolaget, till en
teckningskurs om 71,70 kronor, motsvarande den senaste veckans genomsnittliga volymvägda aktiekurs (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka
136 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen har i sin helhet tecknats av Cuarto AB ett dotterbolag
i Nidoco-gruppen som ägs av Alexander och Albert Ehrnrooth.
» I januari 2021 inledde Greater Than ett utökat partnerskap med MSIG: s Global Digital Hub i Singapore. I
samarbetet levererar Greater Than sin riskanalys och
app-funktionaliteter för MSIGs företagskund, Car Club,
Singapores största bildelningstjänst,
» Greater Than utökar sitt samarbete med Mitsui Sumitomo Insurance med en beteende- och användarbaserad bilförsäkringslösning (UBI) kopplad till företagets riskanalys. Försäkringen kommer att distribueras av Carro,
som är Sydostasiens ledande mobilitetsplattform för köp,
byte och försäljning av bilar.
» Greater Than har tilldelats CCBJ Business Achievement
Awards 2020 för sin innovativa AI-teknik som tillhandahåller lösningar som radikalt kan minska miljöpåverkan.

ENERFY RISK PORTFOLIO TR ACKER
Nu kan du som försäkringsgivare får tillgång till vår
AI-analys och genast komma igång med världens skarpaste prediktiva riskberäkning på alla dina kundbaser.

Skalbarhet bygger på förenkling
Alla våra produkter och tjänster kan stort sett användas
av alla fordon i världen oavsett var i världen fordonet körs
eller vilket bränsle som driver bilen.
Vår AI beräknar risknivå, energiåtgång och CO₂ utsläpp
med samma precision för exempelvis en elbil som körs i
Australien som för en hybrid eller bensindriven bil som
körs i Paris eller på Kapstadens gator. Dessutom har vi
gjort det väldigt enkelt att distribuera och använda vår
teknologi och våra produkter – som alla bidrar till en hållbarare framtid.

ENERFY SDK
Vill du lägga till ett eget försäkringserbjudande eller ett
lojalitetsprogram i din app eller på annat sätt ansluta dina
kunder till vår AI-baserade köranalys så gör vårt SDK och
våra white- label lösningar det fullt möjligt.

APP 2 CAR

E N E R F Y LOYA LT Y

Med ett klick i smartphone-appen blir dina kunder direkt
uppkopplade till den molntjänst du vill att de ska använda.
Enklare kan det inte bli att ansluta kunder till nya erbjudanden.

Med bara ett sms och ett klick i appen är dina kunder
igång och kan börja tjäna poäng på trygg och miljövänlig
körning. Samtidigt får du tillgång till en helt ny realtidsanalys av dina uppkopplade kunder.
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Greater Than
Vår vision är att kontinuerligt hantera data tills vårt AI kan

Baserat på vår AI-teknik erbjuder Greater Than en pro-

förutsäga bilolyckor innan de inträffar. Vår strävan är att

duktportfölj som inkluderar Enerfy Risk Portfolio Track-

nå en betydligt mer hållbar och säkrare vägmiljö globalt.

er, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products, samt

Greater Than tillhandahåller riskanalys baserat på realtidsdata och hantering av försäkringspremier. Vår teknik,
våra tjänster och vår programvara är byggd för försäkringsbolag, ny mobilitet och fordonstillverkare som vill nå
ut med digitala erbjudanden och skapa nya affärsmodel-

ytterligare tjänster och appar för dynamisk prissättning,
bildelning, leasing och gamifierade körupplevelser. Greater Than är partner med stora organisationer som Toyota,
Zurich, MSIG, Microsoft och FIA. Greater Than är noterat
på Nasdaq First North Growth Market.

ler kring data. Vi uppfyller högt ställda krav från kunder
och levererar en digital och strömlinjeformad helhetsupplevelse.

Vad skiljer oss från konkurrenter

BRAIN

Datadriven prediktiv
riskinsikt per bil

DATABASE

Världsunik AI-databas
Genom att vår databas innehåller ca
1 miljard unika körmönster kan vi för-

Vår analys förutspår proaktivt vem

vandla ny kördata till värdebringande

som kommer att orsaka skador och till

insikter redan från start.

vilken kostnad, vilket är grundstenen
för att etablera framtida prissättningsmodeller.

TAGS

End2End white label lösning
Våra produkter och tjänster är enkla
att integrera och lansera på vilken

PROJECT-DIAGRAM

Djup marknadskompetens
Med 17 års erfarenhet har vi en bred
och djup expertis som hjälper oss att

geografisk marknad som helst. Med

skräddarsy optimala erbjudanden till

vår service kan våra kunder mera

våra kunder och hjälpa dem att hitta

effektivt hantera risk och snabbt nå ut

bättre och lönsammare affärer.

med nya erbjudanden.
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Vi bidrar till hållbara städer
och samhällen

13

Vi bekämpar klimat
förändringarna

Användandet av våra tjänster bidrar

Användandet av våra tjänster bidrar

starkt till att nå klimatmål 11; minska

starkt till att nå klimatmål 13; minsk-

städers miljöpåverkan.

ning av koldioxidutsläpp.

VÅ R M A R K N A D

Försäkringsbolag

Bilflottor

Biltillverkare

Vi levererar digitala verktyg som gör det
möjligt för försäkringsbolag att i realtid
få avancerad riskanalys per försäkrad bil
och grupp. I vårt erbjudande ingår även
skräddarsydda digitala produkter och
appar som öppnar upp för flexibla försäkringserbjudanden och digitala til�läggstjänster.

Med våra digitala verktyg och tjänster
är det möjligt för bilflottor att identifiera risk per enskild bil i realtid, istället för
att beräkna risk på historiska data. Våra
tjänster ger en starkt ökad kostnadskontroll och möjlighet att prissätta och
belöna individuellt körbeteende inom
kortare intervaller än tidigare.

Vi ger biltillverkare möjlighet att implementera uppkopplade försäkringslösningar, gamifierade tjänster och analys
av kördata redan tidigt i produktionen.
Genom detta får dem möjlighet att erbjuda ett bredare sortiment som kan
skapa helt nya intäktsströmmar.
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C O R P O R AT E M E T R I C S

AI TECHNOLOGY

2004

2004

Greater Than AS was founded

PRODUCTS AND SERVICES

AI training started

AI training started

Data access:
API SDK Desktop

118.500

2014

Greater Than AB was founded

man years trained AI

~ 1 Bn

Insurance + Loyalty program apps

driving profiles –
world’s largest database

2017
Listed at NASDAQ first North
Growth Market (GREAT)
Launch of first Insurance product.

2018
The FIA designated Greater
Than AI as the only reliable
standard measure safe and
smart driving globally

2019
Greater Than opens subsidiary
in Singapore

130 Bn
kms analysed several
times each second

one click onboarding

99.98 %

accuracy of factual risk in real time

end-to-end solution

7
protected by patents
monthly subscription per
end car

40 %

lower claims cost

2020

Greater Than launches app2car
connectivity and Loyalty Program.

contribute to decrease
of CO2 emissions

the solution is independent of car
type and geographical position

Finansiell översikt
Kommentarer - resultat och ställning koncernen
Koncernens nettoomsättning uppgår till 3 903
TSEK (3 144 TSEK) för perioden oktober-december
och för perioden januari-december 11 615 TSEK
(15 064 TSEK). Minskningen över året var planerad
och en konsekvens av att bolaget avvecklade den
svenska försäkringsförmedlingsaffären till förmån
för fokus och tillväxt på kärnverksamheten, att sälja
AI och riskinsikt till ledande försäkringsbolag. Därtill har volymerna minskat på grund av Covid-19 då
flertal kunder tagit sina fordonsflottor ur drift över
en längre tid. Då bolaget får betalt per aktiv användare påverkar detta intäkterna. Intäkterna har också påverkats av att försäljning av hårdvara minskat
då fler kunder går över att använda vår App2Car
lösning.
Som ett resultat av detta har antalet betalande försäkringsavtal som använder vår teknologi under Q4
2020 minskat med 5% mot Q4 2019.
Rörelseresultatet är -6 406 TSEK (-12 987 TSEK)
för perioden oktober-december 2020. För perioden januari-december -23 772 TSEK (-29 480
TSEK). Det förhållandevis starka rörelseresultatet
är en följd av nedläggningen av den olönsamma och
resurskrävande svenska försäkringsförmedlingen.
Intäkterna kommer framförallt från försäljning av
tjänster på försäkringsplattformen Enerfy till försäkringsbolag. Bolagets fokus ligger på att öka koncernens repetitiva intäkter främst genom ökad penetration på befintliga kunder. Bolaget har idag
relationer med flera av världens ledande försäkringsbolag och biltillverkare med flera uppstartade
projekt. Bolaget tror på en bra utveckling med såväl
befintliga kunder som nya, som ser de strategiska
fördelarna med AI.
Bolaget har under januari 2021 genom en nyemission tillförts cirka 136 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen om 1 903 000 aktier
till teckningskuren 71,70 kronor, tecknades i sin
helhet av Cuarto AB ett dotterbolag i Nidoco-gruppen som ägs av Alexander och Albert Ehrnrooth.
Teckningskursen motsvarande den genomsnittliga
volymvägda aktiekurs veckan innan nyemissionen
genomfördes.
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» Inom ramen för EU:s prioritet att stärka konkurrenskraften inom AI och hållbar teknologi har dotterbolaget i Belgien erhållit stöd om ca 20 MSEK.
Projektet startades den 1 oktober och 10 MSEK
har betalats ut.
Styrelsen ser löpande över Bolagets prognostiserade kassaflöden för att säkerställa finansiering och
kapital för att kunna driva verksamheten utifrån
den strategiska inriktning som styrelsen beslutat
om. Ifall behov av ytterligare kapital skulle uppstå
bedömer styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att kunna tillföra ytterligare finansiering.
Ekonomisk sammanfattning av Covid-19 effekter
på Greater Than;
• Effekten av Covid-19 har under året bidragit till
att Greater Thans intäkter minskat från 15 064
TSEK till 11 615 TSEK.
• På kostnadssidan har vi till följd av nedsättning
av arbetsgivaravgifter minskat kostnaderna med ca
1,6 MSEK* vilket nyttjats under perioden mars –
juni, 2020. (*Uppdaterad från tidigare rapporter.)
• Vi har också fått beviljat anstånd med betalning
till Skatteverket samt en amorteringsfri period för
lån som har bidragit med positiv effekt på kassaflödet under året.
Analys av Covid-19 effekter på Greater Than:
• Pre Covid-19; var den stora underliggande drivkraften för vår tillväxt, dålig lönsamhet och hög
konkurrens inom segmentet för globala bilförsäkringar, vilket i sin tur föranledde försäkringsbolag
att leta efter nya lösningar.
• Under Covid-19; har lönsamhetstrenden förvärrats då många försäkringbolag står under press att
återbetala premier eftersom vagnparken till stora
delar står stilla. Vilket för oss, här och nu, leder till
lägre intäkter men samtidigt som antalet konkreta
förfrågningar på dynamiskt prissatta försäkringar
har ökat dramatiskt.
• Post Covid-19; vändpunkten för dynamiska bil-

försäkringar eftersom både konsumenter och företagskunder kommer att kräva användarbaserade,
istället för fasta årspremier. Vilket för oss betyder
att vår AI som prissätter försäkringar per sekund i
realtid, får ytterligare stöd för sin tillväxt.
Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består i att sälja tjänster till framförallt försäkringsbolag som i sin tur säljer bilförsäkringar till B2B och B2C kunder.
Moderbolagets nettoomsättning för perioden oktober-december uppgår till 2 905 TSEK (2 949
TSEK). För perioden januari-december uppgår nettoomsättningen till 10 228 SEK (14 410 TSEK).
Moderbolagets rörelseresultat för perioden oktober-december uppgår till -4 903 TSEK (-10 579
TSEK). Rörelseresultatet för perioden januari-december uppgår till - 21 130 TSEK (-24 921 TSEK).
Bolagets största kostnader ligger på personal, säljoch utvecklingsaktiviteter.

redovisning, som har fått effekt på perioden förutom
att dotterbolaget Greater Than BE har fått ett EU-bidrag som är villkorat mot att ett specifikt projekt ska
levereras. Bolaget bedömmer att det är hög sannolikhet att projektet kommer genomföras enligt de krav
som finns.
Närstående transaktioner
Inga närstående transaktioner har skett under perioden med undantag för beslutade ersättningar till styrelse och ledning i enlighet med stämmobeslut och
avtal.
Utestående aktier
Greater Than AB noterades i mars 2017 på Nasdaq
First North. Totala antalet aktier och röster i Greater
Than AB uppgår till 10 721 171 aktier vid tidpunkten
2020-12-31.
Bolaget genomförde en nyemission i januari 2021
vilket vilket ökat antal aktier med 1 903 000 aktier,
från 10 721 171 aktier till 12 624 171 aktier.

Principer för rapportens upprättande

Bolaget innehar inte några egna aktier.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS)
och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU. Denna kvartalsrapport är för koncernen upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och IAS 34
Delårsrapportering. Moderbolagets delårsrapport är
upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och
RFR 2, Redovisning för juridiska personer, utgiven av
Rådet för finansiell rapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är de samma som de som tillämpades i
årsredovisningen 2019.

Ägarförhållanden 2020-12-31
Ägare

Antal aktier

Andel av kapital och
röster

Sten Forseke

3 762 145

35,09%

Keel Capital

2 021 647

18,86%

Karin Forseke

528 706

4,93%

Carn Capital

516 000

4,81%

Risker och osäkerhetsfaktorer

CBNY - Norges Bank

320 944

2,99%

Risker och osäkerhetsfaktorer har beskrivits i tidigare utgiven årsredovisning.

Henrik Ekelund

271 428

2,53%

Roger Karlsson

240 352

2,24%

Roosgruppen

178 841

1,67%

Hans Leif Johansson

164 361

1,53%

2 716 747

25,34%

10 721 171

100,00%

En tillkommen risk och osäkerhetsfaktor är effekterna av covid-19 och hur dessa kommer påverkar bolaget och omvärlden på kort och lång sikt. Detta kan ha
en påverkan på bland annat bolagets likviditets- och
kreditrisk.
Bedömningar och uppskattningar
Inga nya väsentliga bedömningar eller uppskattningar har gjorts sedan tidigare delårsrapporter eller års11

Övriga aktieägare

Totalt

Kursutveckling och omsättning
Genomsnittspris per handelsdag sjunikt med ca 10%
från 85,50 SEK per aktie den 30 december 2019 till
77,00 SEK den 30 december 2020. Aktievärde på
77.00 motsvarar ett börsvärde på ca 826 MSEK.
Börskursen för Greater Than AB kan följas dagligen
på Nasdaqs hemsida och andra nyhetsmedia med
elektronisk information.
Personal
Inga väsentliga förändringar har skett under perioden.
Utdelning
Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsår 2020.
Årsredovisning och koncernredovisning 2020
Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredovisning kommer hållas tillgänglig från och med den
20 April 2021 på hemsidan www.greaterthan.eu.
Den sänds även till de aktieägare som begär detta
och uppger sin adress.
Årsstämman 2021
Årsstämma i Greater Than AB kommer hållas i Stockholm den 12 maj 2021 kl. 15:00. Aktieägare som
önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 4 maj 2021 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 4
maj 2021. Anmälan om deltagande i bolagsstämman
ska ske skriftligen till bolaget på adress:

556608-3258) och Greater Than Pte Ltd. (company
no. 201925378N).
Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen.
Granskning av revisor
Bokslutskommunikén 2020 har inte granskats av bolagets revisor.
Informationskalender
» 2021-02-18 Bokslutskommuniké, 2020
» 2021-05-12 Kvartalsrapport Q1, 2021
» 2021-05-12 Årsstämma, 2021
» 2021-08-25 Halvårsrapport, 2021
» 2021-10-28 Kvartalsrapport Q3, 2021
» 2022-02-24 Bokslutskommuniké, 2021
» 2022-05-12 Årsstämma, 2022

Avlämnande av Bokslutskommuniké Q4 för 2020
Stockholm, 18 februari 2021
Styrelsen - Greater Than AB
Lars Berg, Styrelseordförande
Karin Forseke, Styrelseledamot
Sten Forseke, Styrelseledamot
Tina Thörner, Styrelseledamot

Karlavägen 60, 114 49 Stockholm eller via e-post:
info@greaterthan.eu.

Fredrik Rosencrantz, Styrelseledamot

Bolagets certified adviser

Liselott Johansson, Verkställande Direktör

FNCA bolagets certified adviser.

Tel: +46 706 542 058

Tel: 08-528 00 399

E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

Mail: info@fnca.se

www.greaterthan.eu

Bolagsstruktur
I koncernen ingår Greater Than AB (org. nr.
556965-2885), Greater Than S.A. (company no.
0860.741.970), Greater Than Svenska AB (org. nr.
12

Frågor besvaras av:

Rapport över totalresultatet - koncern
2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
–2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

3 903 031

3 144 222

11 615 219

15 063 703

Aktiverat arbete för egen räkning

1 120 356

1 317 682

5 383 718

5 180 344

21 061

0

83 325

106 694

5 044 448

4 461 904

17 082 262

20 350 741

-348 408

-1 801 609

-3 481 652

-7 801 905

Övriga externa kostnader

-5 001 198

-8 761 584

-13 529 257

-16 811 288

Personalkostnader

-5 014 966

-5 466 375

-18 728 018

-20 125 016

-755 109

-1 100 797

-3 652 723

-4 005 830

-24 824

0

-99 296

0

-305 856

-318 164

-1 363 671

-1 086 236

-11 450 361

-17 448 529

-40 854 617

-49 830 275

-6 405 913

-12 986 625

-23 772 355

-29 479 534

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar nyttjanderätt
Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

215 403

26 112

220 758

59 175

-560 213

-650 461

-765 601

-844 848

-31 457

-46 890

-148 173

-80 344

-376 267

-671 239

-693 016

-866 017

Resultat efter finansiella poster

-6 782 180

-13 657 864

-24 465 371

-30 345 551

Resultat före skatt

-6 782 180

-13 657 864

-24 465 371

-30 345 551

PERIODENS RESULTAT

-6 782 180

-13 657 864

-24 465 371

-30 345 551

Räntekostnad nyttjanderätt
Summa

Poster som senare kan komma att omklassiciferas till periodens resultat:
Omräkningsdifferenser

312 018

269 336

461 638

194 142

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

312 018

269 336

461 638

194 142

-6 470 162

-13 388 528

-24 003 733

-30 151 409

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
–2019-12-31

PERIODENS TOTALRESULTAT

Periodens resultat och totalresultat är helt hänförligt till moderbolagets aktieägare.

2020-10-01
– 2020-12-31
Resultat per aktie
Före och efter utspädning, kr

-0,63

-1,30

-2,30

-2,99

10 721 171

10 520 771

10 637 671

10 158 316

Genomsnittligt antal aktier
Före och efter utspädning, kr
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Rapport över finansiell ställning - koncern
2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

10 135 321

9 545 333

Pågående utvecklingsarbeten

14 121 565

11 219 725

24 256 886

20 765 058

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

495 937

326 833

Nyttjanderätt (fastigheter, billeasing)

2 285 552

3 602 474

0

27 895

27 038 375

24 722 260

1 006 249

863 021

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Handelsvaror
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

2 527 399

2 316 618

Skattefordringar

175 028

113 459

Övriga fordringar

859 509

723 187

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

574 584

888 441

4 136 520

4 041 705

Kassa och Bank

17 585 622

16 991 239

Summa omsättningstillgångar

22 728 391

21 895 965

Summa tillgångar

49 766 766

46 618 225

Summa kortfristiga fordringar

14

Rapport över finansiell ställning - koncern
2020-12-31

2019-12-31

1 072 118

1 052 078

138 039 267

119 421 817

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

1 089 420

627 782

-120 217 474

-95 752 103

19 983 331

25 349 574

Upplåning

1 340 111

1 045 036

Leasingskuld (fastigheter, billeasing)

1 113 103

2 379 238

Balanserat resultat inkl. årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder

4 236 197

4 805 045

Summa långfristiga skulder

6 689 411

8 229 319

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

997 995

2 757 631

Leasingskuld (fastigheter, billeasing)

1 260 000

1 260 000

Upplåning

3 246 825

1 000 000

Övriga kortfristiga skulder

2 897 945

2 670 463

14 691 259

5 351 238

Summa kortfristiga skulder

23 094 024

13 039 332

Summa eget kapital och skulder

49 766 766

46 618 225

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Rapport över kassaflöden - koncern
Belopp i SEK

2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
–2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-6 405 913

-12 986 625

-23 772 355

-29 479 534

Betalda räntor och liknande poster

-591 670

-524 280

-913 774

-752 120

Erhållna räntor och liknande poster

215 403

1 903

220 758

34 966

1 469 838

881 113

5 577 328

4 819 381

23 139

-7 503

-61 569

-55 116

-5 289 203

-12 635 392

-18 949 612

-25 432 423

15 510

-121 285

-143 228

56 342

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. (avser
avskrivningar, omräkn differens m.m.)
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändingar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-266 269

3 141 247

-5 351

693 283

10 201 669

2 158 626

7 654 692

2 034 974

4 661 707

-7 456 804

-11 443 499

-22 647 824

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-238 712

0

-315 149

0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1 120 356

-1 086 935

-7 144 551

-6 988 492

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 359 068

-1 086 935

-7 459 700

-6 988 492

0

0

2 695 075

0

Finansieringsverksamheten
Lån
Återbet leasingskuld

-283 246

-378 753

-1 266 135

-1 083 913

Nyemission

0

26 952 222

19 999 920

52 233 222

Emissionskostnader

0

-1 250 000

-1 362 430

-2 753 679

Amortering lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-10 548

-260 384

-568 848

-5 040 165

-293 794

25 063 085

19 497 582

43 355 465

3 008 845

16 519 346

594 383

13 719 149

Likvida medel vid periodens början

14 576 777

471 893

16 991 239

3 272 090

Likvida medel vid periodens slut

17 585 622

16 991 239

17 585 622

16 991 239
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Rapport över förändringar i eget kapital - koncern
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
överkursfond

Reserver

Annat EK
Balanserat res

Summa

943 825

70 050 527

433 640

-65 406 552

6 021 440

108 253

52 124 969

52 233 222

-2 753 679

-2 753 679

Ingående balans 2019-01-01
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Kostnader emission
Summa transaktioner med aktieägare

108 253

49 371 290

0

0

49 479 543

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens

194 142

194 142

Summa övrigt totalresultat

194 142

194 142

Periodens resultat
Ingående balans 2020-01-01

1 052 078

119 421 817

20 040

19 979 880

20 040

18 617 450

627 782

-30 345 551

-30 345 551

-95 752 103

25 349 574

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Kostnader emission
Summa transaktioner med aktieägare

19 999 920

-1 362 430

-1 362 430
0

0

18 637 490

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens

461 638

461 638

Summa övrigt totalresultat

461 638

461 638

Periodens resultat
Utgående balans 2020-12-31

1 072 118

138 039 267

1 089 420

-24 465 371

-24 465 371

-120 217 474

19 983 331

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag
2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

Ingående balans

25 349 574

6 021 440

Periodens resultat

-24 465 371

-30 345 551

Annan förändring under perioden ink nyemission

19 099 128

49 673 685

Utgående balans

19 983 331

25 349 574
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Koncernens förändring i antalet utestående aktier
Antal aktier vid periodens ingång
Förändring under perioden jan-sep
Antal aktier vid periodens utgång

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

10 520 771

9 438 244

200 400

1 082 527

10 721 171

10 520 771

Antal aktier
Antal aktier vid periodens ingång 2019-01-01

9 438 244

Förändring under perioden

1 082 527

Antal aktier vid periodens ingång 2020-01-01

10 520 771

Förändring under perioden genom nyemission (juni 2020)

200 400

Antal aktier vid periodens utgång 2020-12-31

10 721 171

Intäktsfördelning
Enerfy
Fleet management
Intäkter
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2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

3 649 359

2 948 981

11 232 188

14 410 306

253 672

195 241

383 031

653 397

3 903 031

3 144 222

11 615 219

15 063 703

Resultaträkning - moderföretag
2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2 904 672

2 948 981

10 227 775

14 410 306

21 061

0

303 729

100 000

2019-01-01
–2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning

1 120 356

1 317 682

5 383 718

5 180 344

Summa intäkter

4 046 089

4 266 663

15 915 222

19 690 650

-327 381

-1 702 701

-3 408 199

-6 718 691

Övriga externa kostnader

-3 563 025

-6 996 160

-12 954 407

-15 431 714

Personalkostnader

-4 812 847

-5 320 906

-18 340 538

-19 555 516

-220 755

-825 871

-2 242 817

-2 906 126

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

-24 824

0

-99 296

0

Summa kostnader

-8 948 832

-14 845 638

-37 045 257

-44 612 047

Rörelseresultat

-4 902 743

-10 578 975

-21 130 035

-24 921 397

87 963

12 555

87 963

2 223

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

-225 607

-89 392

-421 514

-240 280

Summa

-137 644

-76 837

-333 551

-238 057

Resultat efter finansiella poster

-5 040 387

-10 655 812

-21 463 586

-25 159 454

Resultat före skatt

-5 040 387

-10 655 812

-21 463 586

-25 159 454

PERIODENS BERÄKNADE RESULTAT

-5 040 387

-10 655 812

-21 463 586

-25 159 454

Rapport över resultaträkning - moderföretag

Årets resultat
Övriga totalresultat
PERIODENS TOTAL RESULTAT

19

2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-10-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
–2019-12-31

-5 040 387

-10 655 812

-21 463 586

-25 159 454

0

0

0

0

-5 040 387

-10 655 812

-21 463 586

-25 159 454

Balansräkning - moderföretag
2020-12-30

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Pågående utvecklingsarbeten
Summa immateriella anläggningstillgångar

6 765 301

5 357 170

14 121 565

11 219 725

20 886 866

16 576 895

257 225

326 833

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

87 500 000

87 500 000

87 500 000

87 500 000

333 237

240 940

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordring hos koncernföretag

1 838 303

2 178 577

13 261 886

10 784 531

Skattefordringar

157 800

97 476

Övriga fordringar

562 029

397 763

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

532 892

777 467

16 352 910

14 235 814

7 998 147

16 804 678

24 684 294

31 281 432

133 328 385

135 685 160

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Balansräkning - moderföretag
2020-12-30

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

1 072 118

1 052 078

20 703 896

16 393 925

Överkursfond

96 379 370

77 761 920

Balanserad vinst eller förlust

19 197 086

48 666 513

-21 463 586

-25 159 454

94 112 870

101 268 979

115 888 884

118 714 982

1 340 111

1 045 036

Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital

Periodens resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Upplåning
Övriga långfristiga skulder

3 994 889

4 793 625

Summa långfristiga skulder

5 335 000

5 838 661

877 081

2 702 106

Upplåning

3 246 825

1 000 000

Övriga kortfristiga skulder

2 875 620

2 362 546

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 104 975

5 066 865

12 104 501

11 131 517

133 328 385

135 685 160

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Karlavägen 60
114 49, Stockholm
Sweden
+46 (0)8 555 932 00
info@greaterthan.eu
För mer information om oss
www.greaterthan.eu
Läs mer om vårt clean tech perspektiv
https://greaterthan.eu/cleantech/
För investor relations
https://greaterthan.eu/investor-relations/
Kolla in vår YouTube channel

youtube Greater Than
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