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“Världens mest underutnyttjade resurs” står inför sin största revolution – det 
konstaterar Morgan Stanley och jag håller med. 

Snart är det inte självklart att vi äger eller kör bilarna på samma sätt som vi all-
tid har gjort. en av samhällets viktigaste och snabbaste växande trender just 
nu, delningsekonomin - kommer att få stor inverkan på hur vi äger och kör våra 
bilar. 

Människans behov av mobilitet kommer inte att minska, snarare tvärtom. Del-
ningsekonomin, miljömedvetande, att bilen som statussymbol snabb minskar 
i värde och konsumentens behov av att själv vara i kontroll över sin egen data, 
är fyra trender som spelar oss i händerna. Varav den sista, behovet av kon-
troll och rädslan för att vara utlämnad och övervakad, har redan påverkat vår 
försäljning positivt. 

Dagens bilköpare är inte densamma som morgondagens och vi står redo att 
hjälpa konsumenterna med de tjänster de efterfrågar. 

nu ska vi först lansera den så hett efterfrågade Pay as you drive-försäkringen, 
sedan ska vi se till att hjälpa bilägare att hyra ut sin bil till andra privatpersoner, 
medan bilen ändå bara står där outnyttjad. 

enerfy är en produktplattform som uppskattas bland konsumenter, bygger på 
en unik teknologi som redan idag och ger unika värden, såväl ekonomiska, 
miljömässig som praktiska. Men när väl delningsekonomin tar fart på allvar, då 
går det fort och vi kommer hjälpa till att snabba på den trenden – för våra ak-
tieägares, konsumentens och för miljöns skull. 

Välkommen med oss in i framtiden!

Liselott Johansson 
Verkställande Direktör

VD har ordet

Världens mest underutnyttjade resurs, 
bilen - står inför en revolution.
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Räkenskaper i sammandrag

Koncern (TSEK)  2015-10-01 2014-10-01   2015-01-01   2014-03-14
   2015-12-31 2014-12-31     2015-12-31   2014-12-31

Nettoomsättning:          1 022         1 861         4 367         4 024 
Rörelsensintäkter:         1 347            2 640         5 721         4 733
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt:       -3 099       -3 501              - 10 662    - 8 906
Resultat per aktie före och efter utspädning*:            - 0,49        - 0,55       - 1,67        - 1,39

Moderbolag (TSEK)
Nettoomsättning:               413               88          1 843                       108
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt :        - 2 749       - 3 408                 - 9 383      -8 763

Kvartal 4 12 månader

* resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 6 388 450 aktier 2015-12-31.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades kon-
cernen. Då bolaget grundades 2014-03-14 så redovisas koncernen från 1 april 2014.

I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company no. 
0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).
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We are here to disrupt the 
auto insurance world.

Årets resultat

Koncernen redovisar för 2015 intäkter om 5721 TSeK, 
vilket delvis är intäkter från moderbolaget, dotterbola-
get och dotterdotterbolaget. Intäkter kommer från pro-
dukterna enerfy och LeanHaulage. fokus för försälj-
ningen är Sverige och norra europa men plattformen 
är global och en mindre del av försäljning sker även till 
USA och andra länder i världen. 

Koncernens kostnader uppgår till -16 441 TSeK (ex-
klusive finansiella kostnader) varav väsentlig del går till 
marknadsföring för att göra produkten enerfy känd på 
marknaden. framförallt används digital marknadsfö-
ring för att nå ut till kunderna. Bolaget arbetar kontinu-
erligt att utveckla plattformen och fler tjänster har under 
året utvecklats och förbättrats. Utveckling sker för att 
nå en bredare målgruppen för produkten. 

Vi vill erbjuda konsumenten en bilförsäkring 
som belönar de förare som kör smart.
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Väsentliga händelser

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN  

 » energimyndigheten stödjer Greater Than AB med 
drygt 4,7 miljoner kronor för att utveckla och lan-
sera två nya tjänster till enerfy plattformen som ska 
leda till energieffektivare körning. en fordonsför-
säkring med en betalningsmodell som premierar 
bränsleeffektiv och säker körning och en karttjänst 
för bränsleeffektiv ruttplanering.   

 » Aktieägare lånar in motsvarande 4,75MSeK. Lånen 
har kvittats i emissionen som genomfördes under 
februari.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 » Greater Than informerar om att bolaget planerar att 
under 2016 släppa ytterligare en tjänst på enerfy 
plattformen, det är en smart bilförsäkring som lå-
ter bilister betala bara för faktiskt körda mil och ger 
lägre premie ju säkrare man kör. Användarna får 
direkt efter varje biltur ett kvitto och feedback di-
rekt i enerfyappen. Dessutom uppmanas kunder-
na att hjälpa varandra med körtips för att uppnå 
ännu lägre försäkringspremie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS 
UTGÅNG

 » Greater Thans nyemission om ca 7,7 MSeK teckna-
des till 147 procent. företrädesemissionen om cir-
ka 7,7 MSeK, 958 266 aktier, i Greater Than AB för 
vilken teckningsperioden avslutades den 10 febru-
ari 2016 övertecknades. Styrelsen har därmed be-
slutat att till fullo utnyttja övertilldelningsoptionen 
om 143 740 aktier motsvarande cirka 1,1 MSeK. 
emissionslikviden uppgår därmed till samman-
lagt cirka 8,8 MSeK före emissionskostnader varav 
4,75 MSeK betalats genom kvittning. emissions-
kostnader uppgår till ca 0,7 MSeK. företrädese-
missionen tecknades till 91,5 procent med stöd av 
teckningsrätter och resterande del, motsvarande 
8,5 procent, har tilldelats de som tecknat utan stöd 
av teckningsrätter.

 » extra bolagsstämma valde styrelseledamöterna 
Lars Berg och Karin forseke för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Lars Berg valdes till styrelsens 
ordförande. Lars Berg har bl.a. mångårig erfaren-

Översikt av verksamheten 2015

Idag är det många externa intressenter som har infor-
mation om bilisten, men som bilisten själv inte kommer 
åt. exempelvis bilförsäljarna sitter på data kunden ge-
nererat. Dom läser helt enkelt ut loggarna ur bilen, som 
dom utnyttjar både för att försvara sig med mot garan-
tianspråk  men även för att låsa in kunden till det egna 
servicenätet etc. 

Vi på Greater Than drivs av viljan att ge bilister samma 
och mer information som rättmätigen tillhör den som 
skapat datan. Vi vill förändra styrkeförhållandet mellan 
bilisten och bilförsäljarna, försäkringbolaget och andra 
intressenter.

Vi har under året varit med på ett acceleratorprogram i 
Silicon Valley, meckat för Connected Car. Vi börjar byg-
ga upp ett kontaktnät med likasinnade bolag, intres-
senter och människor, ett nätverk som blir vitalt för oss i 
våra globala expansionsplaner. 

Organisationen har stärkts under året, framförallt med 
kompetenser inom digital marknadsföring och kommu-
nikation. nu står vi väl rustade att själva utveckla och 
driva våra egna försäljningskampanjer. Med de resur-
serna internt, lär vi oss snabbare hur vi ska öka försälj-
ningen. 

försäljningen av enerfy Driving har ökat stadigt under 
året. Vi blir bättre på att konvertera butiksbesökare till 
kunder och ser en stark förbättring i kundnöjdheten. De 
tre populäraste tjänsterna i utbudet är: förartipsen för 
Smart bilkörning, den självlärande körjournalen och fel-
koder. 

Vi ser idag att kunderna spar ca. 17% på bränslenotan 
genom att använda sig av förartipsen. enerfy smarta 
körjournal ökar i popularitet, mycket beroende på att 
den är självlärande. Vilket betyder att frekventa använ-
dare inte ens behöver fylla i syftet med resan, det har 
enerfy lärt sig och fyller i det automtiskt. Det är många 
som vill kolla statusen och laga bilen själv och där kom-
mer felkodsläsaren väl till pass. en ”runner-up” bland 
funktionerna är möjligheten att själv återskapa en hel 
körning, sekund för sekund - rePlay you drive.

Tjänsterna på produktplattformen Enerfy har blivit fler 
och förfinade, vi har lyssnat på våra användare och de-
ras önskemål. exempelvis har uppkopplingen mellan 
bil och telefon gjorts både enklare och snabbare. 

het från arbete inom telekomindustrin, både natio-
nellt och internationellt, och Karin forseke har bl.a. 
mångårig arbetslivserfarenhet från finansmarkna-
derna i USA och england. De nya styrelseledamö-
terna kommer att tillföra Bolaget kompetens och 
erfarenhet som Bolaget bedömer vara av stort vär-
de för Bolagets satsning på att etablera sig globalt 
inom försäljning av smarta bilförsäkringar.

 » Greater Than har växt ur sina tidigare kontorslokaler 
och flyttar till Karlavägen 58. 

Körjournalen har vi gjort nästan helt automatisk och 
våra tävlingar i smart bilkörning drar fler och fler täv-
lande.

Bolagets kärnteknologi blir hela tiden smartare och 
smartare genom den inbyggda artificiella intelligen-
sen. Vårt sätt att utvärdera körbeteenden blir med ro-
botens hjälp skoningslöst precisa och med en detaljri-
kedom som saknar motstycke. 

redan år 2006 påbörjade vi ett foU arbetet för att träna 
våra självlärande algoritmer till att mäta och utvärdera 
risk i realtid. Vilket ledde oss till att vi under året kunde 
ta beslut att lansera en ny typ av Pay as you drive-för-
säkring. Den produkten är hett eftertraktad av konsu-
menter runt om i världen och genom vår teknologi för 
att mäta risk i realtid, kan vi erbjuda konsumenten en 
rättvis bilförsäkring. 

Marknaden för uppkopplade tjänster till bilen ökar sta-
digt. Självkörande bilar, bilpooler, trängselskatter och 
miljöfrågan, allt detta spelar oss i händerna. Och bara 
för att vi har marknadens mest kompletta och värdefulla 
utbud av tjänster för bilister, kommer vi inte att slå oss till 
ro – vi strävar hela tiden efter att alltid ligga flera år före 
konkurrenterna. 

We are here to disrupt the 
auto insurance world becau-
se people shouldn t́ pay for 
anything they don t́ use. 

That’s why we offer a pay as 
you drive model with indivi-
dualised premiums per km, 
enabled by our core tech 
that assess risk in real-time 
and with advanced informa-
tion, we help and protect our 
customers.

- Sten forseke, Grundare
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Bakgrund
enerfy drivs av viljan att utmana etablerade tanke-
mönster och beteenden. 

Vi började med den värld som vi kände bäst – fordons-
branschen. Med hjälp av avancerad molnlösning har 
vi gjort bilkörning mät-och jämförbart och med lättan-
vänd teknik gjort bilkörning roligare, mer engagerande 
och mer värdefullt. 

På bara ett par år har vi lyckats etablera en kraftfull Con-
nected Car-lösningen som satt ribban för branschen. 

effekterna av enerfy har varit påtagliga. Mindre miljö-
påverkan, säkrare körning, sänkt bränsleförbrukning 
och inte minst bättre koll på din bil och dina körningar.

 Lösningen bygger på en vanlig OBD-läsare, din egen 
smartphone och en molnlösning som består av stora 
lagrade mängder data, databaser med best practice-
profiler, självlärande algoritmer, artificiell intelligens 
och moderna profileringsmetoder. 

Hemligheten ligger i de egenutvecklade algoritmerna 
som är så avancerad att den inte bara hjälper dig med 
praktiska tjänster, utan genererar så exakta data – i re-
altid – att varje individ får ett unikt digitalt ”DnA”, vilket 
gör det möjligt att utveckla helt nya och värdefulla tjäns-
ter. 

 

 

Om Greater Than AB
Greater Than AB är sprunget ur sann entreprenörsanda. Vi vill ständigt utma-
na branschnormer, våra kunders förväntningar och våra egna antaganden. Vi 
är små, flexibla, orädda och med spetskompetens inom mätning och peda-
gogik runt bilkörning. Det gör oss snabba, kreativa och drivande av nya idéer 
som vässar och utvecklar vårt erbjudande.  

Tankar om framtiden
Vi tror att 6 av 10 bilförare betalar för mycket för sin bil-
försäkring. Det betyder att alla som kör mindre, som har 
en andrabil som mest används för att skjutsa barn, för 
helgutflykter eller som helt enkelt har färre skador än 
genomsnittet, betalar mer än de borde. 

Problemet är att det inte finns något för oss som är mer 
rädda om bilen och kör mindre. Systemet premierar inte 
den som bör premieras - och det ska vi ändra på.
 
Genom att koppla en bilförsäkring till enerfys program-
vara kan vi erbjuda en individuell försäkring som bara 
kostar när du faktiskt använder din bil och där du beta-
lar för och delar risk med likasinnade förare. 

         

Vi vill ge föraren tillgång till mer information och 
data än vad biltillverkarna besitter.
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Ekonomisk rapport
VD kommentarer på den ekonomiska 
rapporten 
Under årets sista kvartal så fick bolaget ca 4,7 MSEK i 
stöd från energimyndigheten. Belopp om 3 MSeK be-
talades ut i december och resterande belopp är plane-
rat att betalas ut under våren 2016. 

Greater Than mottog lån motsvarande 4,75 MSeK i de-
cember från aktieägare som sedermera har kvittat det-
ta belopp i nyemissionen som genomfördes i februari 
2016.

Koncernens nettoomsättning var ca 20% högre i Q4 än 
Q3 vilket kan förklaras av intresse för produkten som 
julklapp.

Moderbolagets personalkostnader har ökat då bolaget 
har anställt två personer och en anställd är förflyttad 
från dotterdotterbolaget till moderbolaget.

Principer för bokslutskommunikéns   
upprättande 
Greater Than AB har till tillämpat Årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens Allmänna råd BfnAr 
2012:1 (K3). redogörelsen har upprättats i enlighet 
med villkoren för listning på AktieTorget. 

Moderbolaget
Apportemission vid bolagets bildande redovisas till 
verkligt värde.

Koncern
eftersom dotterbolaget Greater Than S.A. och dess 
svenska dotterbolag Greater Than Svenska AB har för-
värvats av Greater Than AB och utgör ett rörelseförvärv 
mellan bolagen under samma bestämmande inflytan-
de upprättas koncernredovisning på historiska värden.

Utestående aktier
Greater Than AB listades i juni 2014 på AktieTorget. To-
tala antalet aktier och röster i Greater Than AB uppgår 
till 6 388 450 vid tidpunkten 2015-12-31. 

Under februari 2016 så genomförde bolaget en företrä-
desemission om 958 266 aktier och en riktad emission i 
form av övertilldelningsoption om 143 740 aktier. Dessa 
är under registring hos Bolagsverket, därefter kommer 
bolaget inneha 7 490 456 aktier och röster.

Bolaget innehar inte några egna aktier.

Utdelning
Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas 
för räkenskapsår 2015.

Årsredovisning och koncernredovis-
ning 2015
Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredo-
visning kommer hållas tillgänglig från och med den 
11 april 2016 på hemsidan www.greaterthan.eu. Den 
sänds även till de aktieägare som begär detta och upp-
ger sin adress.

Årsstämman 2016
Årsstämma i Greater Than AB kommer hållas i Stock-
holm den 17 maj 2016 kl. 15:00. Aktieägare som önskar 
delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av eu-
roclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen 
den 11 maj 2016 och dels anmäla sin avsikt att delta 
i bolagsstämman senast onsdagen den 11 maj 2016. 
Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske 
skriftligen till bolaget på adress: Karlavägen 58, 114 49 
Stockholm eller via e-post: info@greaterthan.eu. 

Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén 2015 har inte granskats av bola-
gets revisor. Verkställande direktör försäkrar att bok-
slutskommunikén ger en rättvis översikt av bolagets 
verksamhet, ställning och resultat. 

Informationskalender 
 » Kvartalsredogörelse Q1 17 maj 2016

 » Årsstämma  17 maj 2016

 » Halvårsrapport  17 augusti 2016

 » Kvartalsredogörelse Q3 21 november 2016

 » Bokslutskommuniké 22 februari 2017

Avlämnande av bokslutskommuniké    
för 2015 
Stockholm, 24 februari 2016 

Styrelsen - Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande
Karin forseke, Styrelseledamot
Sten forseke, Styrelseledamot
roger Karlsson, Styrelseledamot
Tina Thörner, Styrelseledamot

frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör, 
Tel: +46 706 542 058 
e-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu, www.enerfy.se
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2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-03-14
- 2015-12-31   - 2014-12-31 - 2015-12-31 - 2014-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 022 278 1 860 556 4 367 372 4 024 302

Förändring av lager 0 80 206 0 0

Aktiverat arbete för egen 
räkning

324 960 594 539 1 353 978 594 539

Övriga rörelseintäkter 0 105 154 0 114 072

Summa intäkter 1 347 238 2 640 455 5 721 350 4 732 913

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -280 310 -1 116 220 - 1 640 030 -1 557 595
Övriga extra kostnader -1 788 496 -2  313 779 -5 752 950 -6 312 336
Personalkostnader -1 973 613 -2 299 153 -7 298 482 -5 315 981
Avskrivningar immateriel-
la anläggningstillgångar

-437 396 -437 396 -1 749 584 -437 396

Summa kostnader -4 479 815 -6 166 548 -16 441 046 -13 623 308

Rörelseresultat - 3 132 577 -3 526 093 -10 719 696 -8 890 395

Resultat från finansiella 
poster
Ränteintäkter och             
liknande poster

89 781 9 019 101 575 72 543

Räntekostnader och        
liknande poster

-56 008 15 929 -44 284 -88 109

Summa 33 773 24 948 57 291 -15 566

Resultat efter                       
finansiella poster

-3 098 804 -3 501 145 -10 662 405 -8 905 961

Resultat före skatt -3 098 804 -3 501 145 -10 662 405 -8 905 961

Skatt på årets resultat 0 0 245 0

ÅRETS BERÄKNADE 
RESULTAT

-3 098 804 -3 501 145 -10 662 160 -8 905 961

RESULTATRÄKNING - KONCERN

2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 061 772 4 811 356

  Pågående utvecklingsarbeten 4 013 808 1 019 568

  Patent 338 650 0 
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 414 230 5 830 924

Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg och installationer 28 000 0

Finansiella anläggningstillgångar
  Andra långfristiga fordringar 18 500 18 500
Summa anläggningstillgångar 7 460 730 5 849 424

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
  Handelsvaror 1 328 793 1 227 489

Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 1 672 871 2 587 405
  Skattefordringar 131 847 130 014
  Övriga fordringar 593 694 600 522
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 399 877 187 082
Summa kortfristiga fordringar 2 798 289 3 505 023

Kassa och Bank 5 726 915 8 570 354

Summa omsättningstillgångar 9 853 997 13 302 866

Summa tillgångar 17 314 727 19 152 290

BALANSRÄKNING - KONCERN
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2015-12-31 2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
  Aktiekapital 638 845 638 845

  Övrigt tillskjutet kapital 23 793 774 23 793 774

  Balanserat resultat inkl. årets resultat -19 568 121 -8 905 961

Summa eget kapital 4 864 498 15 526 658

Långfristiga skulder
  Övriga långfristiga skulder 3 009 806 9 806
Summa långfristiga skulder 3 009 806 9 806

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 2 031 245 1 599 993
  Skatteskulder 0 0
  Övriga kortfristiga skulder 5 523 893 322 903
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 885 285 1 692 930

9 440 423 3 615 826

Summa eget kapital och skulder 17 314 727 19 152 290

Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING - KONCERN

2015-12-31 2014-12-31
Belopp i SEK

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -10 662 160 -8 905 961
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. -1 244 656 1 031 935
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-11 906 816 -7 874 026

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av varulager -101 304 -1 227 489
Ökning/Minskning av rörelsefordringar 706 734 -7 545 464
Ökning/Minskning av rörelseskulder 1 074 597 613 398
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 226 789 -16 033 581

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -28 000 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -338 650 4 798 989
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -366 650 4 798 989

Finansieringsverksamheten
Inlåning från aktieägare 4 750 000* 0
Nyemission 0 21 884 770
Emissionskostnader 0 -1 915 341
Upptagna lån Energimyndigheten 3 000 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 750 000 19 969 429

Årets kassaflöde -2 843 439 8 734 837

Likvida medel vid årets början 8 570 354 213 082
Kursdifferens i likvida medel 0 -377 565
Likvida medel vid årets slut 5 726 915 8 570 354

*Inlåning från aktieägare som kvittas vid nyemission februari 2016.

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN
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2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

  Pågående utvecklingsarbeten 210 625 0

  Patent 338 650 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 549 275 0

Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg och installationer 28 000 0

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

Summa anläggningstillgångar 88 077 275 87 500 000

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
  Handelsvaror 524 854 423 550

Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 110 500 74 165
  Fordring hos koncernföretag 5 892 965 4 021 941
  Skattefordringar 20 163 18 330
  Övriga fordringar 303 543 245 991
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 379 277 150 372
Summa kortfristiga fordringar 6 706 448 4 510 799

Kassa och Bank 5 628 515 8 441 189

Summa omsättningstillgångar 12 859 817 13 375 538

Summa tillgångar 100 937 092 100 875 538

BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET

2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-03-14
- 2015-12-31   - 2014-12-31 - 2015-12-31 - 2014-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 412 962 87 689 1 842 810 108 238

Förändring av lager 0 104 200 0 0

Aktiverat arbete för egen 
räkning

210 625 0 210 625 0

Summa intäkter 623 587 191 889 2 053 435 108 238

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -170 896 -184 470 -1 103 199 -184 470
Övriga extra kostnader -1 343 662 -1 653 472 -4 498 735 -4 776 426
Personalkostnader -1 856 986 -1 782 575 -5 838 572 -3 930 234
Summa kostnader -3 371 544 -3 620 517 -11 440 506 -8 891 130

Rörelseresultat -2 747 957 -3 428 628 -9 387 071 -8 782 892

Resultat från finansiella 
poster
Ränteintäkter och             
liknande poster

10 300 21 169 18 142 21 169

Räntekostnader och        
liknande poster

-11 268 -542 -14 304 -1683

Summa -968 20 627 3 838 19 486

Resultat efter                       
finansiella poster

-2 748 925 -3 408 001 -9 383 233 -8 763 406

Resultat före skatt -2 748 925 -3 408 001 -9 383 233 -8 763 406

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

ÅRETS BERÄKNADE 
RESULTAT

-2 748 925 -3 408 001 -9 383 233 -8 763 406

RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET
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2015-12-31 2014-12-31
Belopp i SEK

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -9 383 233 -8 763 406
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. -210 625 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-9 593 858 -8 763 406

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av varulager -101 304 -423 550
Ökning/Minskning av rörelsefordringar -2 195 649 -4 510 799
Ökning/Minskning av rörelseskulder 1 694 787 2 119 515
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 196 024 -11 578 240

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -28 000 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -338 650 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -366 650 0

Finansieringsverksamheten
Inlåning från aktieägare 4 750 000* 0
Nyemission 0 21 884 770
Emissionskostnader 0 -1 915 341
Upptagna lån Energimyndigheten 3 000 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 750 000 19 969 429

Årets kassaflöde -2 812 674 8 391 189

Likvida medel vid årets början 8 441 189 50 000
Likvida medel vid årets slut 5 628 515 8 441 189

*Inlåning från aktieägare som kvittas vid nyemission februari 2016

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

2015-12-31 2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

  Aktiekapital 638 845 638 845

Fritt eget kapital

  Överkursfond 106 880 584 106 880 584

  Balanserad vinst eller förlust -8 763 406 0
  Årets resultat -9 383 233 -8 763 406

88 733 945 98 117 178

Summa eget kapital 89 372 790 98 756 023

Långfristiga skulder
  Övriga långfristiga skulder 3 000  000 0

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 1 539 208 685 835
  Övriga kortfristiga skulder 5 284 305 249 737
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 740 789 1 183 943
Summa kortfristiga skulder 8 564 302 2 119 515

Summa eget kapital och skulder 100 937 092 100 875 538

Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET
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GREATER THAN AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm
telefon: 08-555 932 00
e-mail: info@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu 
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