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VD-ord
Stiftelsen GoodCause firar 10-års jubileum under 2015. 
GoodCause syfte är att starta och driva företag som 
genom företagande och entreprenörskap genererar 
vinster som gör det möjligt för GoodCause välgören-
hetspartners att förbättra världen. Under de nio år som 
jag har varit en del av GoodCause har det varit otroligt 
inspirerande att se hur GoodCause-modellen har ly-
ckats kanalisera det stora engagemang som finns till 
att maximera de goda vinsterna i Godbolagen. I och 
med utdelningen 2015 så har hittills 44,8 MSEK gener-
erats till våra välgörenhetspartners. Välgörenhetspart-
ners som med minst lika stort engagemang har använt 
pengarna till att förbättra världen. Under 2015 kommer 
vi att blicka tillbaka och fira de år som har gått men 
fram för allt blicka framåt. I ett vidare perspektiv så 
har GoodCause resan precis börjat och GoodCause 
Ideas målsättning är att genom företagande och entre-
prenörskap driva GoodCause framåt.   

Peter Roland
VD för GoodCause Ideas
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Allmänt om GoodCause Ideas AB
Stiftelsen GoodCause vision är att starta och driva 
företag som genom enkelhet, prisvärdhet och ärlighet 
genererar pengar till välgörande ändamål. Sedan 
starten har stiftelsen startat GodEl och GodFond. Vi-
sionen slutar dock inte med dessa två bolag – Good-
Cause har en ambition att starta en rad bolag inom 
olika branscher, med gemensamma kärnvärden. Eft-
ersom all avkastning från GodEl och GodFond ska gå 
till välgörande ändamål och kunderna i de enskilda 
bolagen får välja hur den ska fördelas, kan vi inte ta 
resurser från dessa bolag för att utveckla nya idéer 
och bolag som inte är kopplade till deras verksam-
heter. För att hantera den utmaningen startade Stif-
telsen GoodCause i december 2010 bolaget Good-
Cause Ideas AB. 

Syftet med GoodCause Ideas är att fungera som 
en plattform för nya God-bolag samt genom entre-
prenörskap få bolagen som stiftelsen GoodCause 
äger att växa. Bolagets intäkter har historiskt fram-
förallt kommit från konsultinsatser för GodEl och före-
drag. 

GodKort
Under 2013 lanserades GoodCause nästa satsning 
riktad mot den breda konsumentmarknaden: God-
Kort. Tjänsten gör det möjligt att skicka vykort direkt 
från mobilen genom att omvandla digitala, personli-
ga foton till fysiska vykort. GodKort drevs under året 
som en affärsenhet inom GoodCause Ideas, med 
möjligheten att bli ett enskilt bolag om satsningen blir 
framgångsrik. 

GoodCause Invest I AB
GoodCause Invest I AB startades under 2012 som 
ett helägt dotterbolag till GoodCause Ideas. Under 
2012 utfärdades vinstandelslån som löper till 2017. 
Syftet är att investera i företagsobligationer och li-
knande värdepapper med kreditrisk i nordiska och 
internationella företag. Affärsiden är att generera en 
långsiktigt stabil absolut avkastning till en balanserad 
risk. Målsättningen är att under lånets löptid levere-
ra och utbetala en årlig avkastning (ränta) till inves-
terarna på 5%. Vinstandelsräntan utgör 90 dagars 
statsskuldränta samt 85% av överskjutande avkast-
ning. Resterande 15% kvarstår i bolaget och skänks 
till välgörande ändamål. Kvarstående överskott ligger 
till grund för det koncernbidrag GoodCause Invest I 
AB gör till ägaren, GoodCause Ideas. Investerarna 
i GoodCause Invest I AB föreslår om de önskar att 

medlen går vidare till Stiftelsen GoodCause och däri-
från direkt till en välgörenhetsorganisation eller om det 
indirekt går till välgörenhet genom att medlen går till 
GoodCause Ideas. GoodCause Ideas kan, efter in-
vesterarnas förslag, använda dessa medel i sin verk-
samhet för att utveckla nya God-Bolag.

GoodCause-koncernen
GoodCause Ideas AB ingår i GoodCause-koncernen 
vars syfte är att starta och driva bolag som erbjuder 
konkurrenskraftiga produkter och tjänster samtidigt 
som avkastningen skänks till välgörande ändamål. 
Systerbolagen GodEl och GodFond startades 2005 
respektive 2009. Bolagen erbjuder el till privatperson-
er respektive sparprodukter till privatmarknaden och 
institutionella investerare i Sverige. 

Inom GoodCause finns samarbetsavtal med SOS 
Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, 
Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand 
in Hand, Barncancerfonden samt IOGT-NTO. Inklu-
sive föreslagen utdelning 2014 kommer GoodCause 
sammanlagt att ha skänkt 44,8 MSEK till välgörenhet. 

Detta unika koncept bygger på att det inte finns några 
privata ägarintressen. Stiftelsen GoodCause har fått 
donationer av Karl-Johan Persson, Stichting af Joch-
nick, Stefan Krook, Ebbe Krook, Lena Krook, Per 
Ludvigsson och Catella.

Ägarförhållanden
GoodCause Ideas AB samt systerföretagen GodEl 
(556672-9926) och GodFond i Sverige AB (556745- 
7444) är, via GoodCause Holding AB (556672-9769), 
helägt av den Stockholmsbaserade Stiftelsen Good-
Cause (802424-9966). Samtliga utdelningar som 
emottags från koncernens rörelsedrivande bolag, 
lämnas som bidrag och anslag till organisationer som 
främjar allmännyttiga eller välgörande intressen. Yt-
terst finns således inget privat ägande inom Good-
Cause-koncernen. I praktiken innebär detta att de 
utdelningar som i vanliga aktiebolag delas ut till ägar-
na, i GodEls och GodFonds fall via Stiftelsen Good-
Cause, går till välgörenhet.

Koncernredovisning upprättas av Stiftelsen Good-
Cause. 

Väsentliga händelser under året
GoodCause Ideas påbörjade under året lanseringen 
av nästa satsning mot den breda konsumentmark-
naden: GodDryck. Verksamheten inbegriper import 
och försäljning av alkoholfria drycker. I december 

Styrelsen och verkställande direktören för GoodCause Ideas AB, organisationsnummer 556834-6505, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.



Fotograf: Charlotte Gawell, Barncancerfonden
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Förvaltningsberättelse fort.
slöts ett samarbetsavtal med Systembolaget, som 
under våren 2015 kommer att sälja ett alkoholfritt 
mousserande vin under namnet Goda Bubblor. God-
Dryck har under 2014 drivits som en affärsenhet inom 
GoodCause Ideas, men kommer under 2015 att bli 
ett enskilt bolag.

Kommentarer till finansiell utveckling 
och ställning
(Siffror inom parentes avser motsvarande period/tid-
punkt föregående år.)

GoodCause Ideas genererade under 2014 en vinst 
om 1,2 (0,5) MSEK. Personalkostnader och övriga 
kostnader täcks i första hand av konsultarvoden och 
koncernbidrag från GoodCause Invest.

Styrelsen föreslår att 248 480 (153 965) SEK delas 
ut till välgörande ändamål via Stiftelsen GoodCause. 
Denna utdelning härrör från GoodCause Invest I AB. 

Det egna kapitalet vid utgången av 2014 uppgick till 
3,5 (2,5) MSEK. 

Likvida medel uppgick till 1,3 (0,6) MSEK per den 31 
december 2014.



2014 2013 2012 2010/11

Nettoomsättning 412 465 1 007 374

Rörelseresultat -656 -986 -97 -484

Balansomslutning 4 752 2 966 1 484 795

Antal anställda (st) 1 1 1 1

Soliditet % 84,0 86,0 81,0 72,0

Till årsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 2 285 492

Årets vinst 1 174 878

Summa 3 460 370

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att

till aktieägarna utdelas 
(4,97 SEK per aktie), totalt

248 480

i ny räkning balanseras 3 211 890

Summa 3 460 370

Utdelningen planeras att utbetalas 2015-04-22
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Flerårsjämförelse

Förslag till vinstdisposition
(SEK)



Fotografi från Naturskyddsföreningen
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Styrelsens yttrande över 
föreslagen vinstutdelning
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducer-
ar bolagets soliditet till 83 procent. Soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs 
med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget 
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryg-
gande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föresla-
gna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra 

erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs 
i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Beträffande bolagets redovisade resultat för 
räkenskapsåret och ställning per 2014-12-31 hänvi-
sas till nedanstående resultat- och balansräkningar, 
jämte till dessa hörande noter.



Not 2014-12-31 2013-12-31

Nettoomsättning 412 465

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -27 -83

Övriga externa kostnader 1 -291 -236

Personalkostnader 2 -750 -1 132

Summa rörelsens kostnader -1 068 -1 451

Rörelseresultat -656 -986

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 3

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -

Summa resultat från finansiella poster 1 3

Resultat efter finansiella poster -655 -983

Bokslutsdispositioner 3 2 183 1 592

Skatt på årets resultat 4 -353 -60

Årets vinst 1 175 549
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Resultaträkning



Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 5 500 500

Summa anläggningstillgångar 500 500

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 6 115

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 113

Fordringar hos koncernföretag 2 757 1 752

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 34

Summa kortfristiga fordringar 2 801 1 899

Kassa och bank 1 336 567

Summa omsättningstillgångar 4 252 2 466

Summa tillgångar 4 752 2 966

Eget kapital och skulder

Eget kapital 7

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 50

Summa bundet eget kapital 50 50

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 285 1 890

Årets vinst 1 175 549

Summa fritt eget kaptial 3 460 2 439

Summa eget kapital 3 510 2 489

Obeskattade reserver 8 624 91

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 2

Aktuella skatteskulder 428 55

Övriga kortfristiga skulder 76 127

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 108 202

Summa kortfristiga skulder 618 386

Summa eget kapital och skulder 4 752 2 966

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Balansräkning



Fotograf: Brendan Bannon, Läkare Utan Gränser
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Tilläggsupplysningar och noter

Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- 
redovisningarna med tillämpning av årsredovisning-
slagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BF-
NAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 
2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången 
har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 
35. Övergången har inte medfört några förändringar i 
redovisade poster eller

belopp.

Intäkter
I företaget redovisas tjänsteuppdrag i enlighet med 
inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och 
utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatre-
dovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt just-
eringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatte-
skulder/-fordringar värderas till vad som enligt före-
tagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från 
skattemyndigheten.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar är värderade till belopp varmed de beräknas 
inflyta.   

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaf-
fningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts 

för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapi-
taltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvär-
det när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag 
redovisas som intäkt

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip (LVP), 
dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och net-
toförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i 
balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld 
som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncern-
bidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncern-
bidrag som lämnas till ett dotterföretag redovisas dock 
som en ökning av andelens redovisade värde.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moder-
stiftelsen direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent 
av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt 
förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens 
egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden 
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, 
elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterföretagens egna 
kapital som tillkommit efter förvärvet.

Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundningsdifferenser kan därför 
förekomma i summeringar.



2014-12-31 2013-12-31

Revisionsuppdrag PwC -7 -7

Summa -7 -7

Not 1 Ersättning till revisorerna

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014-12-31 2013-12-31

Medelantalet anställda (st)

Kvinnor - 1

Män 1 1

Summa 1 2

Löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen 
och verkställande direktören

-442 -345

Löner och ersättningar till övriga anställda -48 -430

Summa -490 -775

Sociala avgifter enligt lag och avtal -154 -243

Pensionskostnader för styrelsen 
och verkställande direktören

-85 -86

Pensionskostnader för övriga anställda - -57

Summa -729 -1 161

2014-12-31 2013-12-31

Koncernbidrag 2 716 1 683

Periodiseringsfond -533 -91

Summa 2 183 1 592

Not 3 Bokslutsdispositioner
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Org.nr Säte Kapital-
andel %

GC Invest I AB 556891-7966 Stockholm 100

Not 5 Andelar i koncernföretag

2014-12-31 2013-12-31

Värderat till anskaffningsvärde

Handelsvaror 115 -

Summa 115 0

Not 6 Varulager

2014-12-31 2013-12-31

Aktuell skatt -353 -60

Skatt på årets resultat -353 -60

Redovisat resultat före skatt 1 528  609

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -336 -134

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -16 -1

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat - 75

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond -1 -

Redovisad skattekostnad -353 -60

Not 4 Skatt på årets resultat

2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 500 500

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 500 500
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Aktie-
kapital

Övrigt
fritt eget

kapital

Summa
eget

kapital

Eget kapital 2013-01-01 50 1 159 1 209

Effekt av byte av 
redovisningsprincip

- - -

Justerad ingående 
balans 2013

50 1 159 1 209

Aktieägartillskott - 750 750

Utdelning enligt beslut 
av årsstämman

-19 -19

Årets resultat - 549 549

Eget kapital 2013-12-31 50 2 439 2 489

Utdelning enligt beslut 
av årsstämman

-154 -154

Årets resultat - 1 173 1 173

Eget kapital 2014-12-31 50 3 458 3 508

Not 7 Förändring av eget kapital

Aktiekapitalet består av 50 000 st aktier à 1SEK.

Villkorat aktieägartillskott
Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 750 tkr.

2014-12-31 2013-12-31

Periodiseringsfond beskattningsår 2014 91 -

Periodiseringsfond beskattningsår 2015 533 91

Summa 624 91

Not 8 Obeskattade reserver
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Undertecknat

Min revisionsberättelse har lämnats 2015-


