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Införing i aktieboken
Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara 
införd i den av euroclear Sweden AB förda aktieboken 
den 11 maj 2016. Aktieägare som har sina aktier förval-
tarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stäm-
man, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan 
tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 
11 maj 2016.
 

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste an-
mäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 11 
maj 2016. Vid anmälan, var god uppge namn, person/
organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav 
samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagan-
det med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original 
tillsammans med anmälan om deltagande 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 utfärdan-
det. I förekommande fall bifogas registreringsbevis 
och andra behörighetshandlingar 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 2015 (2015-01-01 – 
2015-12-31) kommer att äga rum den 17 maj 2016, klockan 15.00 på Greater Thans 
kontor, Karlavägen 58, 2 tr, Stockholm.

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår års-
stämman att ingen utdelning skall ske för bokslutsåret 
2015.

Tidplan för ekonomisk information 

Kvartalsredogörelse Q1  17 maj 2016
Halvårsrapport 17 augusti 2016
Kvartalsredogörelse Q3 21 november 2016
Bokslutskommuniké 22 februari 2017
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VD har ordet
“Världens mest underutnyttjade resurs” står in-
för sin största revolution – det konstaterar Mor-
gan Stanley och jag håller med. 

Snart är det inte självklart att vi äger eller kör bi-
larna på samma sätt som vi alltid har gjort. en 
av samhällets viktigaste och snabbaste väx-
ande trender just nu, delningsekonomin - kom-
mer att få stor inverkan på hur vi äger och kör 
våra bilar. 

Människans behov av mobilitet kommer inte att 
minska, snarare tvärtom. Delningsekonomin, 
miljömedvetande, att bilen som statussym-
bol 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 kontroll och rädslan 
för att vara utlämnad och övervakad, har redan 
påverkat vår försäljning positivt. 

Dagens bilköpare är inte densamma som mor-
gondagens och vi står redo att hjälpa kon-
sumenterna 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 uppskat-
tas bland konsumenter, bygger på en unik tek-
nologi som redan idag 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 aktieägares, kon-
sumentens och för miljöns skull. 

Välkommen med oss in i framtiden!

Liselott Johansson 
Verkställande Direktör

“Världens mest underutnyttjade resurs, 
bilen - står inför en revolution.”
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Koncernen redovisar för 2015 intäkter om 5 721 TSeK, 
fördelat på intäkter från moderbolaget, dotterbolaget 
och dotterdotterbolaget. Intäkter kommer från produk-
terna enerfy och LeanHaulage. fokus för försäljningen 
är Sverige och norra europa men plattformen är global 
och en mindre del av försäljning sker även till USA och 
andra länder i världen. 

Koncernens kostnader uppgår till -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 investerar i forskning och utvecklingarbete för 
att kontinuerligt att utveckla plattformen och fler tjäns-
ter har under året utvecklats och förbättrats. Utveckling 
sker för att nå en bredare målgrupp och bredare mark-
nad för produkten och tjänsterna. 

Året 2015

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

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

Nettoomsättning:            4 367              4 024 
Rörelsensintäkter:            5 721             4 733
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt:                   - 10 662       - 8 906
Resultat per aktie före och efter utspädning*:          - 1,67            - 1,39

Moderbolag (TSEK)
Nettoomsättning:                  1 843                               108
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt :                   - 9 383         -8 763

* 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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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 garanti-
anspråk  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 sparar ca. 17% på bränsleno-
tan genom att använda sig av förartipsen. enerfy smar-
ta 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. 
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 detalj-
rikedom 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 vi under 2016 kommer att lansera en ny typ 
av Pay as you drive-försäkring. Denna typ av produkt är 
hett eftertraktad av konsumenter runt om i världen och 
genom vår teknologi för att mäta risk i realtid, kan vi er-
bjuda 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. 

Översikt av verksamheten 2015

Lorem ipsum dolores amet

spar våra kunder i genom-
snitt på bränslenotan ge-
nom att använda sig av 
förartipsen.  

17%
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Greater Than utvecklar och tillhandahåller tjäns-
ter och produkter direkt till de konsumenter som vill 
koppla upp bilen.

Enerfy Driving 

Produkten enerfy Driving riktar sig till alla personer 
som kör bil och är utvecklad som en öppen plattform, 
för att kunna användas globalt och oberoende av bil-
märke. enerfy Driving erbjuder förmodligen mark-
nadens bredaste tjänsteutbud till de bilister som vill 
koppla upp bilen. Bland de tjugotalet tjänster som 
enerfy Driving innehåller kan nämnas den unika po-
ängberäkningen och annan basfunktionalitet.

Syftet med enerfy Driving är att hjälpa förare att max-
imera värdet och nyttan av fordonet genom att in-
spirera till smart bilkörning med användarvänlig tek-
nik. Det enda som krävs är paketet enerfy Driving, 
inkoppling av OBD-läsaren, nedladdning av appen 
Enerfy och att köra. Enerfy Driving finns till försäljning 
online via Bolagets webbutik samt i fysiska butiker 
hos utvalda återförsäljare.

Enerfy Driving innehåller ett flertal funktioner med 
syfte att stödja föraren i sin körning och därmed ska-
pa en miljö med tydlig individuell återkoppling och 
starka incitament att fortsätta använda appen aktivt. 
I enerfy-appen visualiseras och jämförs poängen 
med förarens tidigare körningar, vänners körningar, 
genomsnittsförarens körningar samt de allra bästa 
förarnas körningar. Återkopplingen är personlig och 
presenteras genom illustrationer. Den är även känslig 
för små variationer i körstil vilket underlättar för föra-
ren att utveckla en smartare körstil.

enerfypoängen utgör grunden för systemet vilket 
möjliggör jämförbarhet med andra bilister, oberoen-
de av trafiksituation eller bilmärke. Ju högre Enerfy-
poäng desto smartare och energieffektivare har kör-
ningen varit.

Bolaget har under 2015 vidareutvecklat algoritmen 
för beräkning av enerfy Sport Score. Med enerfy 
Sport Score kan användaren jämföra hur tekniskt bra 
man är på att köra energieffektivt oavsett hastighet.

Några av Enerfys funktioner:
Enerfy Score 
Gör bilkörningen jämförbar oberoende av bilmär-
ke, vilket innebär att vanlig bilkörning blir gamifie-
rad. Enerfy Eco Score visar hur ekonomiskt och 
miljömässigt användaren kör. Enerfy Sport Score 
visar hur tekniskt och trafiksäkert användaren kört.
Coach
feedback för att bespara dig tid, pengar och en-
ergi. Statistiken inkluderar karta, score, start- och 
stopptid, resans varaktighet, avstånd, medelhas-
tighet, rPM, samt tips i exakt vilken hastighet och 
sträcka som användaren kan minska bränsleför-
brukningen.
Hälsa och säkerhet
Hitta bilen, ställ säkerhetsalarm och få akut infor-
mation.

Automatisk körjournal
Kan enkelt exporteras till pdf eller excel.

Felkodsläsare
Låter användaren släcka och läsa av felkoder.

Tävlingar och utmaningar
Användaren kan tävla i både i eco och Sport 
mode. Tävlingen kan gälla en viss dag, tid eller 
sträcka och användaren kan även tävla i team.

Replay
Låter användaren återspela en körning.

Kunder, produkter & tjänster
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Så funkar Enerfy
1. OBD-läsaren klickas in i bilen och samlar data.
2. Datan skickas till en molnlösning - kärnan i systemet. 
3. Informationen görs tillgänglig i Enerfy-appen.

Så funkar Enerfy
1. OBD-läsaren klickas in i bilen och samlar data.
2. Datan skickas till en molnlösning - kärnan i systemet. 
3. Informationen görs tillgänglig i Enerfy-appen.

ENERFyS TEKNISKA plATTFORm

1.  Enerfy OBD-läsare passar de OBD-kontakter 
som enligt lag finns i bilar tillverkade efter 1996 i USA 
och efter 2001 i europa. enerfy-användare kan ta 
med sig och använda OBD-läsaren i ett obegränsat 
antal bilar. Dessutom kan en enerfy OBD-läsare an-
vändas till ett obegränsat antal användarkonton. Till 
skillnad från många andra OBD-läsare på markna-
den kan enerfys OBD-läsare kopplas via bluetooth 
och användas med både Iphone, Android och Win-
dows Phone. Detta ger våra användare större nytta 
och flexibilitet med vår produkt till skillnad mot de 
flesta konkurrenter vars produkter är begränsade 
till ett operativsystem. flera av våra konkurrenter har 
även begränsat användandet till ett konto eller en bil.

2. Enerfy molnlösning är kärnan i systemet som 
bygger på unika algoritmer som gör smart körning 
mätbar och jämförbar tillsammans med individan-
passad och dynamisk respons i form av enerfypo-
äng. Dessutom tar enerfys molnlösning fram en in-
dividualiserad bedömning i realtid av risken ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv.

3. Enerfyappen är en plattform med en mängd tjäns-
ter för bilägare och förare. Via ett användarvänligt 
gränssnitt kan olika användare ta del av olika funk-
tioner. för att nå så många bilförare som möjligt är 
appen tillgänglig att laddas ner till telefoner och läs-
plattor för iOS, Android, Windows Phones och på 
webben. enerfy Driving utgör en social plattform som 
gör det möjligt för bilförare att träffas, jämföra, följa 
sina vänner, samt måna om smart, trafiksäker, miljö-
vänlig och bränslesnål körning. 
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Jämfört med traditionell teknik har Enerfy tre 
unika fördelar för att skapa en ny försäkring

eftersom vi har utvecklat ett nytt angreppssätt att 
analysera Big Data och med över 10 års prak-
tisk erfarenhet av att analysera bilkörning - kan vi 
idag skapa en försäkring som premierar de sköt-
samma och som gynnar miljön, hälsa och trafik-
säkerheten. Våra tre fördelar enligt nedan hjälper 
oss:  

1. Bedöma risk i realtid - och därmed prissätta 
försäkringen baserat på faktisk körstil. 

2. Göra bilkörning jämförbar oavsett bilmärke - 
och därmed tillsammans med alla kunder bedri-
va ett meningsfullt trafiksäkerhetsarbete. 

3. Sammankoppla körstil och bränsleförbrukning 
- och därmed kan vi gemensamt med användar-
na driva bilförsäkringen som ett miljöprojekt. 

marknadsföring 

Greater Than genomförde under hösten 2014 en väl 
avgränsad marknadsbearbetning för att arbeta fram 
det optimala budskapet med sikte på att maximera 
konverteringsgraden till enerfy Driving. Samma pro-
cess involverade Bolagets utvecklingsavdelning, för 
inhämtande av feedback från nya kunder, allt för att 
maximera användarupplevelsen av enerfy Driving. 
Produkten förfinades och Bolaget uppnådde en hög 
konverteringsgrad. Utmaningen inför 2015 var att få 
ned kostnaden för att driva kunder till webbutiken, vil-
ket Bolaget har lyckats väl med genom varierad pris-
sättning och optimering av marknadsföringskanaler.

enerfy Driving har ett antal egenskaper som gör den 
lämplig för spridning i sociala medier. Greater Thans 
argument för detta är bidrag till en bättre miljö, redu-
cerad olycksfrekvens, minskad stress, ökad trafiksä-
kerhet och ekonomiska besparingar i form av reduce-
rad bränsleförbrukning.

Bolaget använder digitala medier som den primära 
marknadsföringsplattformen för Bolagets produk-
ter då dessa bedöms vara relativt kostnadseffektiva 
samt informationsgivande vad avser målgruppens 
reaktioner på marknadsföringen. Genom denna stra-
tegi kommer Bolaget att säkerställa ytterligare infor-

mation om olika målgruppers attityder till ett flertal 
olika marknadsföringsstrategier varefter Bolaget fort-
sättningsvis kan skapa marknadsföringskampanjer 
till begränsad kostnad som tilltalar den utvalda mål-
gruppen. 

Försäljning 

Greater Than lade under hösten 2014 ner ett omfat-
tande arbete på att kartlägga och utvärdera vilka 
återförsäljare som är mest relevanta för kommersiali-
sering av enerfy Driving. Arbetet ledde till att diskus-
sioner inleddes med de största teknik- och elektronik-
kedjorna i Skandinavien. 90 procent av försäljningen 
sker idag genom Bolagets egna webbutiker medan 
resterande försäljning sker via Jula, Mediamarkt och 
andra webbkanaler.

Enerfy smarta körjournal ökar i 
popularitet, mycket beroende på 
att den är automatisk och självlä-
rande.
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Affärsmodell 
Affärsmodellen bygger på att sälja enerfy Car Insu-
rance, innehållande ett paket av andra tjänster, direkt 
till konsument, framförallt via Bolagets egna webbuti-
ker. Konsumenten betalar ett engångspris för att få 
tillgång till enerfytjänsterna och enerfy Car Insuran-
ce betalas för körda kilometer. 

Affärsmässiga mål 
Bolagets målsättning har hittills präglats av ett initialt 
fokus på produkten enerfy Driving. nästa steg är att 
ta en position på den svenska marknaden för bilför-
säkringar genom att lansera en bilförsäkring som ut-
manar befintliga alternativ på marknaden. 

Därefter ligger en global lansering inom ramen för 
Bolagets ambitioner.

Strategiska mål
Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra mätme-
toder för att bibehålla avståndet till konkurrenterna 
men framför allt att förbättra vårt erbjudande till kon-
sument. Därför bedriver vi forskning och utveckling 
så att vårt Digitala ”DnA” kan utvecklas från att iden-
tifiera och gruppera bilister i 15 olika riskgrupper, ner 
till att det visionära målet att kunna förutse enskilda 
olyckor.

Väsentliga händelser under året
 » energimyndigheten har beviljat Greater Than AB ett 

stöd med royalty  åtagande om drygt 4,7MSeK för 
att utveckla och lansera två nya tjänster till ener-
fy plattformen som ska leda till energieffektivare 
körning. en fordonsförsäkring med en betalnings-
modell som premierar bränsleeffektiv och säker 
körning och en karttjänst för bränsleeffektiv rutt-
planering.   

 » Aktieägare har lånat in motsvarande 4,75MSeK. Lå-
nen har kvittats i emissionen som genomfördes un-
der februari 2016.

 » Greater Than informerar om att bolaget planerar att 
under 2016 lansera 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 Than har under jan/feb 2016 genomfört en 

nyemission om ca 7,7 MSeK som tecknades till 
147 procent. företrädesemissionen om cirka 7,7 
MSeK, 958 266 aktier, i Greater Than AB för vil-
ken teckningsperioden avslutades den 10 februari 
2016 övertecknades. Styrelsen har därmed beslu-
tat att till fullo utnyttja övertilldelningsoptionen om 
143 740 aktier motsvarande cirka 1,1 MSeK. emis-
sionslikviden uppgår därmed till sammanlagt cir-
ka 8,8 MSeK före emissionskostnader varav 4,75 
MSeK betalats genom kvittning. emissionskostna-
der uppgår till ca 0,7 MSeK. företrädesemissio-
nen tecknades till 91,5 procent med stöd av teck-
ningsrätter och resterande del, motsvarande 8,5 
procent, har tilldelats de som tecknat utan stöd av 
teckningsrätter.

 » Vid en extra bolagsstämma  i februari 2016 valdes 
Lars Berg och Karin forseke som ledamöter av 
styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Lars Berg valdes till styrelsens ordförande. Lars 
Berg har bl.a. mångårig erfarenhet från arbete 
inom telekomindustrin, både nationellt och interna-
tionellt, och Karin forseke har bl.a. mångårig ar-
betslivserfarenhet från finansmarknaderna i USA 
och england. De nya styrelseledamöterna kommer 
att tillföra Bolaget kompetens och erfarenhet som 
Bolaget bedömer vara av stort värde för Bolagets 
satsning på att etablera sig globalt inom försäljning 
av smarta bilförsäkringar.

 » Greater Than har växt ur sina tidigare kontorslokaler 
och har flyttat till Karlavägen 58, Stockholm. 

Bakgrund

Greater Than utvecklar digitala tjänster för bilister 
som gör bilkörning billigare, enklare och miljövänliga-
re. Bolagets egenutvecklade algoritmer som skapar 
ett digitalt ”DnA”, unikt för varje förare, möjliggör en 
ny prismodell för bilförsäkringar - baserad på hur bi-
len körs och som bara kostar vid användande - ”Pay 
as you drive”.

Greater Than har utvecklat ett nytt angreppssätt att 
analysera Big Data och med över 10-års forskning, 
utveckling och praktisk erfarenhet, har vi idag för-
modligen ett av världens bästa mätsystem för att i re-
altid mäta hur energieffektivt och trafiksäkert vi kör ett 
fordon. Teknologin har vi förpackat på en plattform 
som vi kallar enerfy. Baserat på den teknologin, kom-
binerat med över 10-års erfarenhet om hur vi männis-
kor interagerar med ny teknik, utvinner enerfy infor-
mation, med målet att ge den vanlige konsumenten 
ett konkret värde. Vår styrka ligger i det entreprenö-
riella synsättet med fokus på högkvalitativa mätsys-
tem som ger relevant och rättvisande information.

Bolaget lanserade produkt- och tjänstepaketet ener-
fy Driving under början av 2015 och effekterna har 
varit påtagliga med mindre miljöpåverkan, säkrare 
körning, sänkt bränsleförbrukning och inte minst har 
användaren fått bättre koll på sin bil och sina körning-
ar. Lösningen bygger på en OBD-läsare, använda-
rens egna smartphone och en molnlösning som be-
står av stora lagrade mängder data, databaser med 
best practice-profiler, självlärande algoritmer, arti-
ficiell intelligens och moderna profileringsmetoder. 
Hemligheten ligger i de egenutvecklade algoritmer-
na som är så avancerade att de inte bara hjälper an-
vändaren med praktiska tjänster, utan genererar i re-
altid så exakta data, att varje användare får ett unikt 
digitalt ”DnA”, vilket gör det möjligt att utveckla helt 
nya och värdefulla tjänster. 

nu tar vi nästa steg – att försöka transformera och di-
gitalisera bilförsäkringsmarknaden.

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 år 2004 utvecklat teknologi, produkter och so-
ciala plattformar för förare.

Affärsidé
Med vår spetskompetens inom mätning och pedago-
gik runt bilkörning, tillsammans med vår unika tekno-
logi för digitalt förar-DnA ska vi utveckla digitala tjäns-
ter som kan åstadkomma en förändring för världens 
bilister.

mission 
Vi föddes ur insikten om den potentiella konsu-
mentmakt som finns i egengenererad data. Data 
som i sin råaste form är värdelös för de allra flesta, 
men som med hjälp av ny teknik går att förädla och 
paketera till värdefull information som rätt använd 
kan åstadkomma en positiv förändring för världens 
konsumenter.

Därför tror vi på att utmana invanda tankemönster 
och affärsmodeller, för att i slutändan ge konsumen-
ten bättre möjlighet att göra smartare val. 

Vision
Vi ska bli den mest respekterade leverantören av smar-
ta försäkringar som gör bilkörning billigare, säkrare, 
miljövänligare och framförallt roligare, för konsumenter 
i europa och USA.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Greater Than AB, 556965-2885, avger härmed 
årsredovsining och koncernredovisnig för 2015, koncernens andra räkenskapsår.
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Aktien och ägarna
Aktie information
Aktienamn: Greater Than 
Kortnamn: GreAT  
ISIn-kod: Se0005881554
Handelslista: AktieTorget
Kvotvärde: 0,1 kr  

Information till kapitalmarknaden

Greater Thans mål är att förse kapitalmarknaden med 
öppen och transparent finansiell information. Samtliga 
finansiella rapporter publiceras via AktieTorgets IR-
tjänst och läggs därefter ut på bolagets hemsida. 

Aktiedata
Antal aktier uppgick till 6 388 450, 2015-12-31. Aktie-
kapitalet i Greater Than AB uppgår till 638 845kr. re-
sultat per aktie före och efter utspädning: - 1,67. Varje 
aktie berättigar till en röst. 

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 
registrerades hos Bolagsverket mars 2016, bolagets 
innehav därefter är 7 490 456 aktier och röster.

Greater Than innehar inga egna aktier. 

Ägarförhållanden
Per balansdagen finns totalt 6 388 450 antal aktier ut-
givna. Bolaget har per den 31 december 2015, drygt 
300 aktieägare. 

Största aktieägare i Aktieboken 
(från EuroClear) per 2015-12-31 **

Emissioner
Greater Than AB genomförde ingen emission under 
2015.

Konvertibler och optionsprogram
Inga konvertibler eller optionsprogram finns i Greater 
Than AB eller något av övriga bolag i koncernen. 

Investors Relation
Greater Than AB:s information till aktieägarna ges via 
årsredovisning, bokslutskommuniké, kvartalsredogö-
relse, halvårsrapport, pressmeddelanden samt bola-
gets hemsida www.greaterthan.eu. På hemsidan finns 
samtliga rapporter och pressmeddelanden. 

Kursutveckling och omsättning
Genomsnittspris per handelsdag ökade från 6,75 kro-
nor per aktie den 30 december 2014, till 10,00 kronor 
den 31 december 2015. Kursen (senast betalt) på bok-
slutsdagen 10,00 kr per aktier, motsvarar ett börsvärde 
på 63 884 500 kronor. Börskursen för Greater Than AB 
kan följas dagligen på bolagets hemsida eller på   
www.aktietorget.se och andra nyhetsmedia med elek-
tronisk information.

Aktieutdelning
resultat per aktie före och efter utspädning är - 1,67 
baserat antalet utestående aktier, 6 388 450 st med 
det som underlag föreslår styrelsen ingen utdelning för 
verksamhetsåret 2015.

Sten Forseke 54,4% 54,4%

Roger Karlsson* 10,6% 10,6%

RoosGruppen AB 5,0% 5,0%

Karin Forseke 3,4% 3,4%

Goldman Sachs International LTD 2,7% 2,7%

* avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav
** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut

 Ägarförteckning Ägarandel Andel av röster 
      (%) (%) 

  



22  enerf y   enerf y  23

Risk och osäkerhetsfaktorer
nedan redovisas riskfaktorer utan rangordning och 
utan anspråk på att vara heltäckande. 

mARKNADS- OCH TEKNIKUTVECKlING
Greater Than verkar på en ny marknad. Det finns där-
för i dagsläget inga garantier att bolagets verksamhet, 
inriktning eller affärsplan är framgångsrik på markna-
den. Marknaden för att mäta och jämföra köreffektivitet 
är ny vilket innebär att Greater Than till stor utsträck-
ning måste vara pionjär för att skapa och utveckla 
marknaden. Bolaget baserar sin produkt på veder-
tagen teknologi, teknologiskiften och förändringar i 
biltillverkarnas inställning till bolagets teknologi kan 
innebära att Greater Than måste anpassa sig till nya 
förutsättningar. Om bolaget misslyckas med detta kan 
bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning 
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 föränd-
ringar 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 konkur-
renssynpunkt. Ingen garanti kan lämnas för att Greater 
Than kommer att kunna behålla sin nuvarande mark-
nadsposition. Ökad konkurrens kan leda till prispress 
och minskad marknadsandel vilket kan ha negativ 
effekt på Greater Thans verksamhet, framtida tillväxt, 
resultat och finansiella ställning. 

SAmARBETSpARTNERS OCH KUNDER
Bolaget samarbetar, och för diskussioner om samar-
bete, med ett flertal aktörer för att sprida och mark-
nadsföra bolagets produkter. Eventuella konflikter 
med samarbetspartners kan verka negativt och skada 
bolagets lansering och marknadsföring av bolagets 
produkter. 
Bolagets kunder är bland annat privatpersoner. Dålig 
publicitet eller negativ upplevelse av bolagets produk-
ter kan innebära att bolagets kundbas minskar. Om 
bolagets relationer med samarbetspartners och kun-
der försämras kan bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning påverkas negativt.  

BEGRÄNSADE RESURSER
Greater Than är ett litet företag med begränsade resur-
ser vad gäller ledning, administration och kapital. för 
genomförandet av den föreliggande strategin är det av 
vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget opti-
malt sätt.  
Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och 
därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade 
problem.

pROGNOSOSÄKERHET
Bolaget verkar på en marknad som ännu inte har upp-
nått mognadsstadiet och som kan karakteriseras av 
snabbrörlighet vilket medför en stor prognososäker-
het. 
Utebliven efterfrågan på bolagets produkter kan inne-
bära en avsevärd påverkan på prognostiserad årsom-
sättning och resultat. 

BEROENDE AV KVAlIFICERAD pERSONAl  
OCH NyCKElpERSONER
Inom Greater Than finns ett antal nyckelpersoner som 
är av stor vikt för verksamheten, däribland VD Lise-
lott Johansson, affärsutvecklare och grundaren Sten 
forseke, samt CTO Anders Lindelöf. Inom samtliga 
funktioner finns nyckelpersoner som besitter unik kom-
petens. Skulle någon, eller några, av dessa nyckelper-
soner lämna bolaget kan det, på kort sikt, ha en nega-
tiv inverkan på verksamheten. Det föreligger även en 
risk i att rekrytering av ny personal till dessa positioner 
kan ta tid och medföra ökade kostnader för bolaget, 
vilket påverkar bolagets verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

VAlUTARISK
Valutarisken innebär att valutakursförändringar påver-
kar bolagets resultat och uppstår i samband med be-
talningsflöden i utländsk valuta samtidigt som bolaget 
redovisar i SeK. Bolaget betalar inköpen av OBD-läsa-
re i USD samt förväntas 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 effekterna av framtida va-
lutakurssvängningar.

lIKVIDITETSRISK 
Med likviditetsrisk avses risken att bolaget påverkas 
negativt av bristande hantering ochkontroll av likvida 

medel och betalningsflöden. I det fall bolaget inte ge-
nererar tillräckligt överskott eller har tillgängliga likvida 
medel, löper bolaget risk att inte kunna infria sina be-
talningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kost-
naden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 

FRAmTIDA FINANSIERING
Greater Thans framtida vinstpotential är i hög grad 
beroende av marknadens framtida utveckling. för 
kommande investeringar 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 lånefinan-
siering och det allmänna marknadsläget för kapitaltill-
skott. Det kan inte garanteras att Greater Than kommer 
att kunna anskaffa önskvärt kapital, även om den eko-
nomiska 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 föreliggande kapitalanskaffningen inte skulle 
bli lyckosam riskerar bolaget att inte kunna säkerställa 
fortsatt finansiering och framtida expansion, vilket kan 
detta komma att ha en negativ effekt på bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.
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Bolagsstyrning och styrelsearbete
 
Styrningen av Greater Than sker via årsstämman, sty-
relsen och verkställande direktören i enlighet med ak-
tiebolagslagen samt bolagets bolagsordning, arbets-
ordning för styrelsen och VD-instruktionen. 

lagstiftning och bolagsordning 

Greater Than AB tillämpar svensk aktiebolagslag och 
de regler som gäller för att vara noterad på AktieTorget. 
Greater Than AB:s styrelse och ledning strävar att följa 
de krav som AktieTorget, finansinspektionen, aktieä-
gare och andra intressenter ställer på bolaget. 

Bolaget delger information genom flera kanaler så-
som AktieTorgets Ir-sida gällande Greater Than AB 
på www.aktietorget.se, pressreleaser och via bolagets 
hemsida www.greaterthan.eu. Bolaget eftersträvar att 
vara transparent mot intressenter och delge informa-
tion löpande. 

Greater Than AB:s styrelse skall bestå av lägst tre och 
högts nio bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Bo-
laget styrelse bestod under 2015 av tre personer, Sten 
forseke (styrelseordförande) och Tina Thörner, roger 
Karlsson (styrelseledamöter). 

Styrelseordförande Sten forseke är bolaget största 
ägare och innehar ca 54% av aktierna och styrelsele-
damoten roger Karlsson via bolag är näst största äga-
re och innehar ca 10% av aktierna. Det betraktas posi-
tivt att styrelsemedlemmar har stort intresse i bolaget 
och eftersträvar att utveckla bolaget utifrån vad som är 
bäst för bolagets värde.

Verkställande direktören är föredragande i styrelsen 
även andra tjänstemän i bolaget är föredragande i sty-
relsen vid särskilda ärende.

Styrelsens förslag till riktlinjer för er-
sättning till ledande befattningshavare

Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman. Styrel-
sen föreslår att årsstämman beslutar om nedanståen-

de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshava-
re inom Greater Than koncernen. riktlinjerna föreslås i 
princip vara oförändrade jämfört med föregående år. 
ersättningar till styrelseledamöter har under 2015 ut-
gått med 1 prisbasbelopp och till styrelseordförande till 
2 prisbasbelopp. Vid extra bolagsstämman 2016-02-
05 ändrades ersättningen till 200 000 kr/år för styrelse-
ordförande.

ersättningar till ledande befattningshavare beslutas 
av styrelsen. Bolaget skall sträva efter att erbjuda de 
ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och 
marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträck-
ning återspeglar den enskildes och koncernens pre-
stationer. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, 
vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

Vid uppsägning från Bolagets sida är VD berättigad till 
ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. 
Några optionsavtal finns ej i bolaget eller koncernen. 

revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Styrelsens och VD:s ansvar 

Utöver att svara för bolagets organisation och förvalt-
ning är styrelsens viktigaste uppgift att fatta beslut i 
strategiska frågor. Generellt gäller att styrelsen be-
handlar frågor av väsentlig betydelse såsom faststäl-
lande av arbetsordning, VD-instruktion och faststäl-
lande av strategiplaner. 

VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning och att 
beslut fattade av styrelsen verkställs. VD tar fram be-
slutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden 
och motiverar sina förslag till beslut och åtgärder. Den 
verkställande direktören i bolaget är ansvarig för att till-
se att de beslut och riktlinjer som styrelsen fattar och 
drar upp för bolagets verksamhet implementeras.

Styrelsen skall normalt hålla fyra möten per kalenderår. 
Till styrelsen kan medarbetare kallas för föredragning 
eller sakkunnig belysning av enskilda ärenden. Till sty-
relsens möten skall samtliga styrelseledamöter kallas. 
Ordföranden ansvarar för att det vid varje styrelsemöte 
förs protokoll. Protokoll skall numreras samt ange vilka 

som varit närvarande, fattade beslut och det un-
derlag som kan bedömas ha varit av betydelse 
för beslutet. Varje ledamot har rätt att till proto-
kollet foga avvikande uppfattning.

Förändringar av styrelsen

Vid bolagsstämman i maj 2015 så avgick styrel-
seledamöterna eva fors och Per Madé. Vid ex-
tra bolagsstäman februari 2016 så valdes Lars 
Berg och Karin forseke in i styrelse. Lars Berg 
som styrelseordförande och Karin forseke som 
styrelseledamot.

Styrelsens arbete 2015 

Under året har styrelsen genomfört nio protokoll-
förda möten. Ämnen som diskuterats har främst 
rört kommersialisering, marknadsaktiviteter, 
strategi för nya tjänster så som försäkringstjäns-
ten 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.

Bolagsstyrning
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KRISTINA THÖRNER, F. 1966
Styrelseledamot sedan 2014
Kristina Thörner har genom sitt bolag, Tina Thörner Consulting GmbH, arbetat som 
professionell andraförare till bland andra Colin Mcrae, Ari Vatanen, nasser Saleh 
Al-Attiyha för olika biltillverkare inom rallysport, såsom bland andra Volvo, Mitsub-
ishi, BMW och Toyota mellan åren 1990 och 2011. Sedan motorsportkarriären avslu-
tades 2011 arbetar Kristina som coach och föreläsare inom områden som företags-
ledning och teambuilding. 

Utbildning:  Gymnasial utbildning

Övriga uppdrag:  Verkställande direktör för Tina Thörner Consulting GmbH

Antal aktier i bolaget: 4 000

ROGER KARlSSON, F. 1957
Styrelseledamot sedan 2014
roger Karlsson har arbetat inom energisektorn med såväl eldistribution som elpro-
duktion. Under 1995 startade han förvaltningsbolaget Scandem i Örebro. 
Bolaget kom senare att växa till en av nordens största förvaltningsbolag för tung in-
dustri med en omsättning på ungefär 1,3 miljarder SeK. Bolaget såldes till Jämtkraft 
AB i slutet av 2009.

Utbildning:  Gymnasial utbildning

Övriga uppdrag:   Styrelseledamot och VD för Scanforce Holding AB. Styrelsele-
damot och ordförande för Aqua Brands of Sweden AB samt rui Zhong yuan Intres-
senter AB. Styrelseledamot för Scanforce AB, PowerTower AB, Stall edelstoff AB 
samt LrS fastigheter i Örebro AB. Styrelsesuppleant för Vind-Schejkerna på Stjups 
AB samt Seawind Hoburgs rev AB.

Antal aktier i bolaget: 771 327 *
*avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

Styrelse, ledande befattningshavare  
och revisor
Styrelse STEN FORSEKE, F. 1959

Styrelseordförande sedan mars 2014 t.o.m.5 februari 2016, därefter styrelseleda-
mot.

Sten forseke grundade Greater Than år 2004. Sten har lång erfarenhet från bilindu-
strin, främst som leverantör av elektronisk informationsutrustning. 
Sten grundade bolaget Berifors AB år 1988 som vid sammanslagningen med Sto-
neridge Inc, år 1998, hade en omsättning på 900 miljoner SeK. Stoneridge kom se-
dermera att noteras vid new york Stock exchange. 

Utbildning:  DIHM, Stockholm

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot eB Gruppen AB

Antal aktier i bolaget: 3 850 565

KARIN FORSEKE, F. 1955
Styrelseledamot sedan februari 2016
Karin Forseke har mer än 30 års erfarenhet från den internationella finansmarkna-
den i USA, Storbritannien och Sverige.

Karin är nu styrelseledamot i Soya Group AB, Sverige. Tidigare styrelseuppdrag in-
kluderar ordförande i Alliance Trust Plc, vice ordförande i den brittiska finansinspek-
tionen fSA (the financial Services Authority) styrelsemedlem i eniro AB, Wallenius 
Lines, european Council on foreign relations, Kungliga Operan och Dansens Hus.

Tidigare operativa poster inkluderar VD Carnegie Investment Bank AB (2003 - 
2006), Chief Operating Officer vid London International Financial Futures Exchange 
LIffe (1993 -1998), financial Advisor Prudential Bache USA (1985-1989) och råd-
givare till Mats Odell kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet 
mellan februari och oktober 2007. 

Utbildning:  ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA extension i Los 
Angeles

Övriga uppdrag:   Styrelseledamot i rederi Aktiebolaget Soya. 

Antal aktier i bolaget: 251 125 

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 affärsom-
rådena Cables och Business networks, samt även som vd för dotterbolagen erics-
son Cables AB och ericsson Business networks AB. De första 14 åren inom erics-
son 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 telekom-
operatören i såväl norden som Baltikum. I mars 1999 blev Lars medlem i koncern-
ledningen för Mannesmann AG i Düsseldorf, som chef över Mannesmanns telekom-
munikation. 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. (Exempelvis Telefonica Mobile, Schibstedt, 
ratos, Tele 2, net Insight och eniro). 

Utbildning:  Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg

Övriga uppdrag:  Styrelseordförande net Insight.

Antal aktier i bolaget: 8 980
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Liselott Johansson, Jimmy Palmqvist, Anders Lindelöf och Sten Forseke

lISElOTT JOHANSSON,            
f. 1975

VD för Greater Than sedan 
2008

Utbildning:

Designingenjör från Sköv-
de högskola, 1997.

Övriga nuvarande befatt-
ningar:

Styrelseledamot för Grea-
ter Than Svenska AB. Sty-
relseledamot för yena AB.

ANDERS lINDElÖF,                
f. 1972

Utvecklingschef i Grea-
ter Than sedan 2011, 
medgrundare och CTO 
av Greater Than.

Utbildning:

elektroingenjör, Stock-
holms tekniska institut, 
1995.

Övriga nuvarande be-
fattningar:

Styrelseledamot för 
Greater Than Svenska 
AB. Styrelseledamot för 
Brf narvavägen 33. 
Styrelsesuppleant för 
Mintrop Consulting AB.

JImmy pAlmQVIST,                  
f. 1969

Marknads- och försälj-
ningschef i Greater 
Than sedan 2014

Utbildning:

Marknadsekonom från 
IHM, 1995

Övriga nuvarande be-
fattningar:

Styrelseledamot och 
ordförande för Desemi 
Gruppen AB. Styrelse-
ledamot för Lotteribo-
laget i nacka AB.

ledande befattningshavare

På årsstämman den 20 maj 2015 utsågs Hans Jönsson, c/o PwC, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, till revisor för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Hans Jönsson är auktoriserad revisor samt medlem i fAr.

Revisor

Finansiella rapporter
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

 Koncern 2015-12-31 2014-12-31 

Nettoomsättning 4 367 372 4 024 302 
Balansomslutning 17 314 727 19 152 290 

 Moderföretag 2015-12-31 2014-12-31 

Nettoomsättning 1 842 810 108 238 
Rörelsemarginal % neg neg 
Balansomslutning 100 937 092 100 875 538 
Avkastning på sysselsatt
kapital %

neg  neg

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

Bolagets finansiering
Greater Than genomförde en företrädesemissionen om cirka 7,7 MSEK för vilken teckningsperioden 
avslutades den under februari 2016. Företrädesemissionen övertecknades därmed beslutade 
styrelsen till fullo utnyttja övertilldelningsoptionen om 143 740 aktier motsvarande cirka 1,1 MSEK. 
Emissionslikviden uppgick därmed till sammanlagt cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader varav 4,75 
MSEK betalats genom kvittning. Emissionskostnader uppgick till om ca 0,7 MSEK. Greater Than innehar 
efter nyemissionen 7490 456 aktier och röster. 

Bolaget blev beviljat ett stöd med royalty åtagande om ca 4,7 MSEK i stöd från Energimyndigheten. 
Belopp om 3 MSEK betalades ut i december och resterande belopp är planerat att betalas ut under 
våren 2016. 

Styrelsen anser med bolagets planer är kapitalbehovet täckt för de kommande 12 månaderna.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 Belopp i SEK
Överkursfond 106 880 584
Balanserat resultat -8 763 406
Årets resultat -9 383 233
Summa 88 733 945

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 88 733 945 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.

STEN FORSKE,                
f. 1959

Affärsutvecklare, grun-
dare och största ägare i 
Greater Than.

Utbildning:
DIHM, Stockholm

Övriga nuvarande be-
fattningar:

Styrelseledamot eB 
Gruppen AB. Styrel-
seledamot för Greater 
Than AB, Greater Than 
Svensk AB.
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Not 2015-12-31 2014-12-31
TIllGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 3 061 772 4 811 356

  Pågående utvecklingsarbeten 7 4 013 808 1 019 568

  Koncessioner, patent, licenser, varumärken 8 338 650 0 
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 414 230 5 830 924

materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg och installationer 9 28 000 0

Finansiella anläggningstillgångar
  Andra långfristiga fordringar 11 18 500 18 500
Summa anläggningstillgångar 7 460 730 5 849 424

Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 12

  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 13 399 877 187 082
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

Not 2015-01-01 2014-03-14
- 2015-12-31 - 2014-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 4 367 372 4 024 302

Aktiverat arbete för egen räkning 1 353 978 594 539

Övriga rörelseintäkter 0 114 072

Summa intäkter 5 721 350 4 732 913

Rörelsens kostnader
Handelsvaror - 1 640 030 -1 557 595
Övriga extra kostnader 4, 5 -5 752 950 -6 312 336
Personalkostnader 3 -7 298 482 -5 315 981
Avskrivningar immateriella och materiella
anläggningstillgångar

-1 749 584 -437 396

Summa kostnader -16 441 046 -13 623 308

Rörelseresultat -10 719 696 -8 890 395

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 101 575 72 543
Räntekostnader och liknande poster -44 284 -88 109
Summa 57 291 -15 566

Resultat efter finansiella poster -10 662 405 -8 905 961

Resultat före skatt -10 662 405 -8 905 961

Skatt på årets resultat 18 245 0

ÅRETS RESUlTAT -10 662 160 -8 905 961

RESUlTATRÄKNING - KONCERN
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Not 2015-12-31 2014-12-31
EGET KApITAl OCH SKUlDER

Eget kapital 14

  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 15 3 009 806 9 806
Summa långfristiga skulder 3 009 806 9 806

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 2 031 245 1 599 993
  Övriga kortfristiga skulder 17 5 523 893 322 903
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 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

Not 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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RESUlTATRÄKNING - mODERBOlAG

Not 2015-01-01 2014-03-14
 - 2015-12-31 - 2014-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 842 810 108 238

Aktiverat arbete för egen räkning 210 625 0

Summa intäkter 2 053 435 108 238

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -1 103 199 -184 470
Övriga extra kostnader 4, 5 -4 498 735 -4 776 426
Personalkostnader 3 -5 838 572 -3 930 234
Summa kostnader -11 440 506 -8 891 130

Rörelseresultat -9 387 071 -8 782 892

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 18 142 21 169
Räntekostnader och liknande poster -14 304 -1683
Summa 3 838 19 486

Resultat efterfinansiella poster -9 383 233 -8 763 406

Resultat före skatt -9 383 233 -8 763 406

Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESUlTAT -9 383 233 -8 763 406

Belopp i SEK Not 2015-12-31 2014-12-31

TIllGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

 Pågående utvecklingsarbeten 7 210 625 0

 Koncessioner, patent, licenser, varumärken 8 338 650 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 549 275 0

materiella anläggingstillgångar
 Inventarier, verktyg och installationer 9 28 000 0

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
 Andelar i koncernföretag 10 87 500 000 87 500 000
Summa anläggningstillgångar 88 077 275 87 500 000

Omsättningstillgångar
Varulager m m 12

 Handelsvaror 524 854 423 550

Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar 110 500 74 165
 Fordringar hos koncernföretag 5 892 965 4 021 941
 Skattefordringar 20 163 18 330
 Övriga fordringar 303 543 245 991
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 379 277 150 372
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 - mODERBOlAG
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Not 2015-12-31 2014-12-31
EGET KApITAl OCH SKUlDER

Eget kapital 14

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 15 3 000  000 0

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 1 539 208 685 835
  Övriga kortfristiga skulder 17 5 284 305 249 737
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 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

Not 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
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Noter
  Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i SEK om inget annat anges.

Greater Than ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning
Greater Than AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 19. 

Moderföretaget förvärvade dotterföretaget under mars 2014 och sedan dess inkluderat i 
koncernredovisningen. 

Dotterföretag förvärvades genom en apportemission utan reell ägarförändring. Därav är moderföretagets 
och koncernens anskaffningsvärden identiska varför ingen koncernmässig goodwill finns. 

Dotterföretag i Belgien upprättar sin årsredovisning i lokal valuta. Omräkning av posterna i dessa 
företags balans- och resultaträkningar görs till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag 
respektive affärshändelse ägde rum. De omräkningsdifferenser som uppkommer redovisas i koncernens 
egna kapital.

Allmänna redovisningsprinciper för års- och koncernredovisning
Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Utländska valutor

Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i 
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. 

Intäkter

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet 
med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Koncernen har abonnemangsinkomster. Dessa intäktsredovisas i linje med abonnemangens löptid. 

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Varken 
moderföretaget eller koncernen har redovisat uppskjutna skatter, se vidare not 2. 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen. Det finns inga transaktioner som har lett till skatteeffekter som 
redovisats direkt i eget kapital. 

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av aktiverat utgifter för utvecklingsarbeten och redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen 
tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Se även not 2. 

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för aktiverade 
utvecklingsutgifter uppgår till tre år. 

Leasingavtal

Leasingavtal där de 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. 

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 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.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som 
är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 
12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i 
resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
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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.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 

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 ABs 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. Ersättningen värderas till den bästa 
uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. I not 3 
framgår åttaganden gentemot verkställande direktören. 

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. 

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

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

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.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing, oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

  Not 2  Uppskattningar och bedömningar

Nyttjandetid för immateriella tillgångar

Vi bedömer att avskrivningstakten på vår utvecklade produkt Enerfy vara 3 år vilket avspeglar 
livslängden för produkten.

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 samt att bolagen i koncernen under 2015 har visat förlust.

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 2015 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. 
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   Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2015-01-01-  2014-03-14-  
 2015-12-31 Varav män 2014-12-31 Varav män

Moderföretag     
Sverige 6 3 4 3

Totalt moderföretaget 6 3 4 3
     
Dotterföretag     
Sverige 1 1 2 2

Totalt dotterföretag 1 1 2 2

Koncernen totalt 7 4 6 5

Könsfördelning styrelseledamöter och ledande 
betattningshavare
 2015-12-31 2014-12-31
 Andel Andel 
 kvinnor i % kvinnor i %

Moderföretag   
Styrelse och VD 50 50
   
Koncern   
Styrelsen och VD 50 50

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2015-01-01- 2014-03-14-
 2015-12-31 2014-12-31

Moderföretag   
VD Liselott Johansson 1 089 405 549 360
Styrelseordförande Sten Forseke 88 800 59 200
Styrelseledamot Eva Fors, avgått i maj 2015 18 500 29 600

Styrelseledamot  Roger Karlsson 44 400 29 600
Styrelseledamot Per Made, avgått i maj 2015 18 500 29 600
Styrelseledamot  Kristina Thörner 44 400 29 600
Övriga anställda 2 558 461 1 479 798
Summa löner och arvoden 3 862 466 2 206 758
   
Sociala kostnader styrelse och VD 409 718 228 410
Sociala kostnader övriga anställda 2 345 067 464 953
   
Dotterföretag   
VD Liselott Johansson - 162 000
Övriga anställda 1 258 539 1 242 051
Summa löner 1 258 539 1 404 051
   
Sociala kostnader VD Liselott Johansson - 50 900
Sociala kostnader övriga anställda 395 433 352 956
   
Styrelseordförande och VD har övergått till moderbolaget per 
2014-07-01

  

   
Koncern   
Styrelse och VD 1 304 005 888 960
Övriga anställda 3 817 000 2 721 849
Summa 5 121 005 3 610 809
   
Sociala kostnader styrelse och VD 409 718 279 310
Sociala kostnader övriga anställda 1 206 386 817 909

Inga pensionskostnader har utbetalats till styrelse eller anställda i moderbolaget eller dotterbolaget för 
2015 eller 2014. Pensionskostnader har reserverats för VD med 180 000 kronor (0 kr).

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. Om VD säger upp sig så gäller 6 
månaders uppsägningstid. 
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Not 4  Ersättning till revisorerna

 Koncern Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014
PWC     
Revisionsuppdraget 140 150 95 500 140 150 95 500
Revisionsverksamhet utöver revi-
sionsuppdraget

80 000 65 170 80 000 65 170

Skatterådgivning 30 000 30 000 30 000 30 000
Övriga tjänster - - - -
 250 150 190 670 250 150 190 670

Gunnar Thoréns revisionsbyrå  
Revisionsuppdrag 20 000 20 000 - -

Redovisat värde vid årets slut 270 150 210 670 250 150 190 670

  Not 5  Operationell leasing - leasetagare

 2015-01-01- 2014-03-14-
 2015-12-31 2014-12-31
Koncern   
Minimileaseavgifter 369 315 421 124
Totala leasingkostnader uppgår till 369 315 421 124
   
Avtalade framtida minimileasavgifter avseende   
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:   
      Inom ett år 756 655 249 624
      Mellan ett och fem år 784 530 171 500
 1 541 185 421 124

Moderföretag   
Minimileaseavgifter 154 877 308 300
Totala leasingkostnader uppgår till 154 877 308 300
   
Avtalade framtida minimileasavgifter avseende   
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:   
      Inom ett år 756 655 136 800
      Mellan ett och fem år 784 530 171 500
 1 541 185 308 300

 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31

 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 4 811 356 - 113 104 -
-Omklassificeringar - - 5 248 752 -

 4 811 356 - 5 361 856 -
-Vid årets början -550 500 - -113 104 -
-Årets avskrivning enligt plan -1 199 084 - -437 396 -

 -1 749 584 - -550 500 -

Redovisat värde vid årets slut 3 061 772 - 4 811 356 -
     
Inventarier som innehas under 
finansiella

    

leasingavtal ingår med följande belopp Inga - Inga -

 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31
 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 1 019 568 - 3 861 961 -
-Internt utvecklade tillgångar 1 143 353 210 625 594 539 -
-Externt utvecklade tillgångar 1 640 262 - 1 811 820 -
-Omklassificeringar   -5 248 752 -

 3 803 183 210 625 1 019 568 -

Redovisat värde vid årets slut 3 803 183 210 625 1 019 568 -

 Not 6  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 Not 7 Pågående utvecklingsarbeten
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 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31
 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Nyanskaffningar 338 650 338 650 - -

 338 650 338 650 - -
Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan:

- -  -  -

Redovisat värde vid årets slut 338 650 338 650 - -

Totalt är det 7 olika patent som är sökta under 2015.

 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31

 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början -  - -
-Nyanskaffningar 28 000 28 000   
-Avyttringar och utrangeringar -42 159    
-Omklassificeringar 113 104    

 98 945 28 000 - -
Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan:

    

-Vid årets början -  - -
-Avyttringar och utrangeringar 42 159    
-Omklassificeringar -113 104    
 -70 945 - - -
Ackumulerade uppskrivningar: - - - - 

Redovisat värde vid årets slut 28 000 28 000 - -
     
Inventarier som innehas under 
finansiella leasingavtal ingår med 
följande belopp

Inga Inga Inga Inga

 Not 8  Koncessioner, patent, licenser, varumärken

 Not 9  Inventarier, verktyg och installationer

 Not 10  Förvärv under året

 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:   
-Vid årets början 87 500 000 87 500 000
Redovisat värde vid årets slut 87 500 000 87 500 000

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier.

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

Greater Than S.A/Company No 0860.741.970/
Belgien

 100 87 500 000

Greater Than Svenska AB/556608-3258/
Stockholm

 100 -

   87 500 000

Den 25 mars 2014 beslutade en extra bolagsstämma i moderbolaget om utgivande av 47 366 200 nya 
aktier för förvärv av samtliga aktier i Greater Than SA genom apportemission om 87 500 000 kronor. 
Förvärvet har skett enligt metoden för andelsbyte. Vid upprättande av koncernredovisningen har  comon 
control regeln tillämpats vilket innebär att historiskt bokförda värden har används i förvärvad koncern.

 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31
 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 18 500 - 18 500 -
Redovisat värde vid årets slut 18 500 - 18 500 -

     

Not 11  Andra långfristiga fordringar
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 Not 12  Varulager m m

 2015-12-31 2014-12-31

Koncern   
Färdiga varor och handelsvaror 1 328 793 1 227 489
Totalt 1 328 793 1 227 489
   
   

Moderföretag   
Färdiga varor och handelsvaror 524 854 423 550
Totalt 524 854 423 550
   

 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31
 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag

Lokalhyra 12 948 - 29 400 2 400
Försäkringar 34 429 26 777 31 084 21 374
Konsulttjänster 45 000 45 000 37 500 37 500
Övriga poster 307 500 307 500 89 098 89 098
 399 877 379 277 187 082 150 372

 

Not 13  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 Not 14 Eget kapital

   Balanserat  
 Aktie- Övr tillskjutet resultat inkl  
 kapital kaptital årets resultat Summa
Koncern     
Eget kapital 2015-01-01 638 845 23 793 774 - 8 905 961 15 526 658
Årets resultat - - -10 662 160 -10 662 160
Eget kapital 2015-12-31 638 845 23 793 774 -19 568 121 4 864 498

   Balanserat  
 Aktie- Överkurs- resultat inkl  
 kapital fond årets resultat Summa

Moderföretag     
Ingående balans 2015-01-01 638 845 106 880  584 -8 763 406 98 756 023
Årets resultat - - -9 383 233 -9 383 233
Eget kapital 2015-12-31 638 845 106 880 584 -18 146 639 89 372 790
     

Antal aktier: 6 388 450 stycken till ett kvotvärde av 0,10 kronor.
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2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31
 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag

Förfallotidpunkt, inom 1 år från 
balansdagen

4 750 000 4 750 000 - -

Förfallotidpunkt, 1-5 år från 
balansdagen

3 009 806 3 000 000 - -

Förfallotidpunkt, sen än 5 år fr 
balansdagen

 - - - -

 7 759 806 7 750 000 - -

Lånet om 4 750 000 kr i moderbolaget är en kortfristig skuld från aktieägarna som kommer att kvittas mot 
nyemissionen under februari 2016.

Lånet om 3 000 000 kr i moderbolaget avser ett stöd från Energimyndigheten med Royaltyåtagande.

 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31
 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag

Semesterlöner 1 110 077 1 031 021 978 006 741 540
Upplupna sociala avgifter, sem löner 347 205 322 366 292 071 232 991
Övriga poster 428 002 387 402 422 853 209 412
 1 885 284 1 740 789 1 692 930 1 183 943

  Not 17  Transaktioner med närstående
Bolaget betalar ersättning till ordinare styrelseledamot Kristina Thörners bolag i Schweiz med 4 862 kr 
per månad. Det motsvarar ett styrelsearvode om 3 700 kr samt sociala avgifter om 1 162 kr.

  Not 15  Övriga skulder, lång- och kortfristiga

 Not 16  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Not 18  Skatt på årets resultat
Koncern

Koncernen redovisar ett negativt resultat före skatt på -10,7 MSEK.

Koncernen har beräknade ackumulerade skattemässiga underskott uppgående till -30,5 MSEK varav 
-8,9 MSEK är koncernbidragsspärrade. Inga underskottsavdrag  har redovisats som uppskjuten 
skattefordran i bokföringen.

Moderföretaget

Moderföretaget redovisar ett skattemässigt resultat efter skattemässiga justeringar uppgående till -9,5 
MSEK vilket ger ett ackumlerat underskott om -10,6 MSEK. 

Aktuell hantering av uppskjuten skatt framgår av not 2.

  Not 19  Händelser efter räkenskapsårets utgång

 » Greater Than har under jan/feb 2016 genomfört en nyemission om ca 7,7 MSEK som tecknades till 147 
procent. Företrädesemissionen om cirka 7,7 MSEK, 958 266 aktier, i Greater Than AB för vilken teck-
ningsperioden avslutades den 10 februari 2016 övertecknades. Styrelsen har därmed beslutat att till 
fullo utnyttja övertilldelningsoptionen om 143 740 aktier motsvarande cirka 1,1 MSEK. Emissionslikvi-
den uppgår därmed till sammanlagt cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader varav 4,75 MSEK beta-
lats genom kvittning. Emissionskostnader uppgår till ca 0,7 MSEK. Företrädesemissionen 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.

 » Vid en extra bolagsstämma  i februari 2016 valdes Lars Berg och Karin Forseke som ledamöter av sty-
relsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg valdes till styrelsens ordförande. Lars Berg 
har bl.a. mångårig erfarenhet från arbete inom telekomindustrin, både nationellt och internationellt, och 
Karin Forseke har bl.a. mångårig arbetslivserfarenhet från finansmarknaderna i USA och England. De 
nya styrelseledamöterna kommer att tillföra Bolaget kompetens och erfarenhet som Bolaget bedömer 
vara av stort värde för Bolagets satsning på att etablera sig globalt inom försäljning av smarta bilförsäk-
ringar.

 » Greater Than har växt ur sina tidigare kontorslokaler och har flyttat till Karlavägen 58, Stockholm.
 

  Not 20  Koncernuppgifter
Koncernen består av tre bolag. Greater Than AB, moderbolaget, org nr. 556965-2885 med säte i 
Stockholm. Dotterbolaget Greater Than SA, reg no. 0860.741.970 med säte i Bryssel, Belgien, 100% ägt 
av Greater Than AB förutom 1 aktie då belgiska lag kräver att det ska finnas två aktieägare. I koncernen 
finns även dotterdotterbolaget, Greater Than Svenska AB, org nr. 556608-3258 med säte i Stockholm, 
100% ägt av Greater Than SA.
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Underskrifter

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

Stockholm 2016-04-11

  

  
  
Lars Berg Liselott Johansson
Styrelseordförande Verkställande direktör
  
  
  
Sten Forseke Roger Karlsson
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
Karin Forseke Kristina Thörner
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
Min revisionsberättelse har lämnats 2016-04-11  
  
  
  
  
Hans Jönsson  
Auktoriserad revisor  

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Greater Than AB för år 2015. Bolagets årsre-
dovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versio-
nen av detta dokument på sidorna 18-52. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och 
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direk-
tören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag föl-
jer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revis-
ionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning-
en och koncernredovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprät-
tar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. en revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande di-
rektörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde-
ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernre-
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Greater Than AB:s och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2015 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och kon-
cernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för kon-
cernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även utfört en revision av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Greater Than AB 
för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrel-
sen och verkställande direktören som har ansvaret för förvalt-
ningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag ut-
över min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bo-
laget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot el-
ler verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolag-
sordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Stockholm den 11 april 2016

                                             Hans Jönsson 

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Greater Than AB, org.nr 556965-2885
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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 
STOCKHOLM - BrUSSeL - PALO ALTO


