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För många entreprenörer är det slumpen, stundens ingivelse eller yttre impulser som skapar bra affärsi-
déer. Så även för Stefan Krook. Efter att ha grundat och drivit telekomföretaget Glocalnet funderade han 
på nästa steg i livet.

I slutet av 2002 
kom Stefan över 
boken Lycka, 
av och om Dalai 
Lama. Den väckte 
många tankar och 
ett budskap som 
fastnade lite ex-
tra var; ”meningen 
med livet är att vara 
lycklig och riktigt lycklig blir du genom att hjälpa 
andra”. Där och då väcktes tanken om att starta 
företag som gör gott och därmed var första fröet 
till stiftelsen GoodCause sått. Stiftelsen Good-
Cause uppgift är att starta och äga företag där 
överskottet går till att hjälpa andra istället för att 
hamna i ägarnas plånböcker.

”Jag har aldrig haft något emot att tjäna pengar. 
Men jag insåg då att jag saknade drivkraften att 
starta ett nytt företag enbart med syfte att tjäna 
pengar till mig själv. Det skulle inte göra mig 
lycklig”, säger Stefan Krook. ”Samtidigt ville jag 
fortsätta göra det som jag såg som min enda 
talang – att starta och driva företag. Dessutom 
är jag lyckligt lottad, liksom alla vi svenskar är i 
ett globalt perspektiv, och jag känner en förplik-
telse att hjälpa de som är mindre lyckligt lottade. 
Sedan barnsben har jag älskat att sälja saker. Att  
kunna sälja produkter till nöjda kunder och sam-
tidigt hjälpa många att få ett bättre liv kändes 
som en vinnande idé”, säger Stefan Krook.

GoodCause första bolag GodEl behövde start-
kapital. Stefan Krook tänkte att det med största 
säkerhet fanns fler än han själv som var villiga att 
investera i den nya affärs- och välgörenhetsidén 
och vände sig till sina förebildsentreprenörer på 
några av Sveriges mest framgångsrika företag 
genom tiderna; IKEA, H&M och Oriflame. Han 
fick med sig Per Ludvigsson från InterIKEA, Karl-
Johan Persson från H&M och Robert af Joch-
nick som grundade Oriflame. De skänkte till-
sammans med Stefan det kapital som behövdes 
för att starta GodEl.

”Jag har många förebildsentreprenörer. En av 
dem är Richard Branson som framgångsrikt 
startat Virgin Group som driver företag inom 
så vitt skilda branscher som mobiltelefoni, re-
sor, finansiella tjänster och musik. Min dröm 
med GoodCause är att skapa ett slags ”gott” 
Virgin, med bolag utan privat vinstintresse inom 
en rad olika branscher med en gemensam var-
umärkesidentitet och gemensamma kärnvärden. 
Att få med några av Sveriges mest framgångsrika 
entreprenörer och företagsledare på GoodCause 
resa var en dröm som slog in”, säger Stefan Krook.

   

Källa: Fotograf Lisa Love Bäckman

Drömmen om GoodCause

”Jag har aldrig haft något 
emot att tjäna pengar. 
Men jag insåg då att jag 

saknade drivkraften att starta 
ett nytt företag enbart med 
syfte att tjäna pengar till mig 
själv.
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GodEls verksamhet tog fart hemma i Stefan 
Krooks kök. Lasse Åberg skänkte logotypen 
samt ställde upp i reklamfilmer och SOS Barnb-
yar anslöt som första välgörenhetsorganisation. 
Under resans gång har GodEl fått hjälp av allt 
ifrån godistillverkare och möbel-tillverkare till IT-
experter, jurister och kommunikationskonsulter.
”Jag hade skaffat mig en traditionell ekonomisk 
utbildning på Handelshögskolan i Stockholm 
och mina studiekamrater bara skakade på hu-
vudet och sa, Stefan, vad har du lärt dig under 

alla dessa år? Du kan 
inte ge bort allt! Men 
den intressanta delen 
för mig var att göra 
saker och ting på ett 
sätt utöver det van-
liga”, säger Stefan 
Krook.

GodEls resa har varit något utöver det vanliga. 
På åtta år har bolaget vuxit till att ha nästan 
100 000 kunder och Sveriges bästa kundservice 
inom elbranschen. 2009 fick GodEl sitt första 
syskon, fondbolaget GodFond, vilket har vuxit 
till att förvalta ett betydande kapital och har visat 
lönsamhet sedan första året. 

2010 startades GoodCause Ideas som fungerar 
som en plattform för nya God-bolag. Under 2012 
startades ett nytt dotterbolag till GoodCause Ide-
as, inom ramen för GoodCause finanssatsning: 
GoodCause Invest I AB. Syftet med GoodCause 
Invest I AB är att investera i företagsobligationer 
med ambitionen att generera en långsiktigt stabil 

avkastning för investerarna.
Under 2012 har GoodCause Ideas även arbetat 
med lanseringen av vår nästa satsning mot den 
breda konsumentmarknaden och vi är glada 
att meddela att det äntligen är dags för oss 
på GoodCause att lansera en äkta lyckotjänst! 
Under 2013 lanserar GoodCause Ideas vykort-
stjänsten GodKort som uppmanar till att göra 
världen lyckligare genom att skicka personliga 
vykort. Med GodKort kan man skicka vykort di-
rekt från mobilen genom att digitala foton om-
vandlas till fysiska vykort.

Drömmen om GoodCause är något utöver det 
vanliga. Om vi hade startat vanliga aktiebolag 
skulle vi ha gett aktieutdelning till ägarna. Men 
GoodCause grundare vill inte ha någon utdeln-
ing. Vi har bestämt att hela avkastningen ska gå 
till välgörenhet. Tillsammans har bolagen sedan 
starten 2005 delat ut 26,6 miljoner till välgören-
het. Vi ser fram emot ett spännande 2013 som 
kommer att ta oss ytterligare ett steg närmare 
drömmen om GoodCause.

Stefan Krook, 
grundare och ordförande GoodCause

Källa: Fotograf Lisa Love Bäckman

”Jag hade skaffat mig en 
traditionell ekonomisk 
utbildning på Handels-

högskolan i Stockholm och 
mina studiekamrater bara 
skakade på huvudet och sa, 
Stefan, vad har du lärt dig under 
alla dessa år? Du kan inte ge 
bort allt! Men den intressanta 
delen för mig var att göra saker 
och ting på ett sätt utöver det 
vanliga.”
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5,6 miljoner till välgörenhet  

Under tackdagen i april 2012 delade GoodCause ut sammanlagt 5,6 
miljoner kronor till SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda 
Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen och Hand in 
Hand. GodEl bidrog med 5 miljoner kronor och GodFond med 600 000 
kronor. Under 2013 kommer 6,6 miljoner kronor att delas ut till välgör-
enhet. 

Nya styrelsemedlemmar 

Charlotta Lundberg, vd för Dentally och Martin Tiveus, vd för 
Avanza Bank, engagerar sig som ledamöter i GodEls styrelse. Liksom 
alla styrelseledamöter inom GoodCause-koncernen avstår de ersättning 
för arbetet.

GoodCause Invest I startas 

GoodCause Invests syfte är att investera i företagsobligationer med ambitionen att generera en långsik-
tigt stabil avkastning för investerarna. Istället för det sedvanliga förvaltningsarvodet skänks istället 15% 
av avkastningen utöver riskfri ränta till välgörande ändamål. Detta bidrag är storleksmässigt på samma 
nivå som bankernas förvaltningsavgifter, vilket innebär att välgörenheten inte påverkar avkastningen. 

GodFond sluter avtal med Pensionsmyndigheten

GodFond har slutit avtal med Pensionsmyndigheten, vilket gör 
det möjligt för svenska pensionssparare att för sin egen premiepen-
sionsförvaltning välja GodFond Sverige & Världen.

Sveriges nöjdaste elkunder

GodEl placeras återigen i topp när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 
frågar hur nöjda svenska elkunder är med sin elleverantör. GodEl gör ett 
bättre resultat än någonsin tidigare och har Sveriges nöjdaste kunder 
efter den lokala aktören Luleå Energi.
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Arbete med lansering av GodKort 

GoodCause Ideas började under 2012 arbeta med utvecklingen av 
GodKort, en tjänst som gör det möjligt att skicka vykort direkt från 
mobilen genom att omvandla digitala, personliga foton till fysiska vykort. 
Under 2013 kommer applikationer för smartphones samt en hemsida för 
GodKort att lanseras. En logga för GodKort har utformats och skänkts av 
Lasse Åberg, som även har skänkt loggorna för GodEl och GodFond.

Skriver avtal med Kivra 

GodEl är det första elbolaget som erbjuder sina kunder Kivra, en digital 
brevlåda som gör det möjligt att ta emot, hantera och arkivera dokument 
direkt i mobilen. Kivra gör det enklare att kommunicera pappersfritt och 
möjliggör minskad klimatpåverkan, kostnadsbesparingar samt som följd 
ökad utdelning.

Utjämnad Faktura lanseras 

GodEl lanserar en ny produkt  som möter kundens egentliga behov av 
ett jämnare betalflöde över året samtidigt som man får fördelarna med 
ett rörligt elpris

GodEl rankas återigen som mest ansvarsfull i branschen 

För andra året i rad utsågs GodEl till det elbolag med störst miljö- 
och socialt ansvarstagande i Sverige och klättrade samtidigt till en sjät-
teplats totalt bland Sveriges hållbaraste varumärken.

GodEl får ny välgörenhetspartner

GodEls 96 000 kunder får möjlighet att välja att stödja Barncancer-
fondens arbete att utrota barncancer.  
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All avkastning går till välgörenhet 
 

 Stiftelsen GoodCause startar och driver bolag som erbjuder konkurrenskraftiga produkter samtidigt som 
all avkastning skänks till välgörenhet. Vi tror att mest nytta uppnås om alla bidrar genom att göra det 
man är bäst på. Därför går pengarna till utvalda välgörenhetsorganisationer som bäst kan förmedla 
bidragen till de som behöver dem mest. 

 Det är kunderna hos bolagen i GoodCause-koncernen som väljer hur avkastningen fördelas mellan de 
organisationer som stiftelsen stödjer. Som kund hos till exempel GodEl får du bestämma vilken 
organisation just du vill stödja. Utdelningen varje år fördelas sedan baserat på hur stor andel av 
kundbasen som har valt respektive organisation. SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission och Rädda 
Barnen har varit samarbetsorganisationer ända sedan första hela verksamhetsåret 2006 

 Nya organisationer har tillkommit när det funnits en stor kundefterfrågan i GodEl eller GodFond. Det 
finns dock ett grundkrav att organisationen måste inneha ett 90-konto samt vara en 
medlemsorganisation i FRII. Dessutom ska organisationen vara ickereligiös i sin välgörenhetsgärning 
och politiskt obunden. Under 2008 tillkom Läkare Utan Gränser, 2009 valdes Naturskyddsföreningen och 
Hand in Hand in i gruppen och under 2011 blev också Barncancerfonden och IOGT-NTO 
samarbetspartners

Bildtext: Avkastningen per samarbetsorganisation. Fördelningen av utdelningen 2013, som är hänförlig till 
räkenskapsåret 2012, var ännu inte klar vid upprättandet av årsredovisningen.  
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Stiftelsen GoodCause startar och driver bolag som erbjuder konkurrenskraftiga produkter 
samtidigt som all avkastning skänks till välgörenhet. Vi tror att mest nytta uppnås om alla bidrar 
genom att göra det man är bäst på. Därför går pengarna till utvalda välgörenhetsorganisationer 
som bäst kan förmedla bidragen till de som behöver dem mest.

Det är kunderna hos bolagen i GoodCause-koncernen som väljer hur avkastningen förde-
las mellan de organisationer som stiftelsen stödjer. Som kund hos till exempel GodEl får du 
bestämma vilken organisation just du vill stödja. Utdelningen varje år fördelas sedan baserat på 
hur stor andel av kundbasen som har valt respektive organisation. SOS Barnbyar, Stockholms 
Stadsmission och Rädda Barnen har varit samarbetsorganisationer ända sedan första hela 
verksamhetsåret 2006

Nya organisationer har tillkommit när det funnits en stor kundefterfrågan i GodEl eller God-
Fond. Det finns dock ett grundkrav att organisationen måste inneha ett 90-konto samt vara 
en medlemsorganisation i FRII. Dessutom ska organisationen vara ickereligiös i sin välgör-
enhetsgärning och politiskt obunden. Under 2008 tillkom Läkare Utan Gränser, 2009 valdes 
Naturskyddsföreningen och Hand in Hand in i gruppen och under 2011 blev också Barncan-
cerfonden och IOGT-NTO samarbetspartners

Hur funkar det?

Avkastningen per samarbetsorganisation. Fördelningen av utdelningen 2013, som är 
hänförlig till räkenskapsåret 2012, var ännu inte klar vid upprättandet av årsredovisning.

All avkastning går till välgörenhet
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“Läkare Utan Gränser 
är en medicinsk, hu-
manitär organisation 
som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest. 
GodEls bidrag går till arbetet i deras klinik i Lankien, 
Sydsudan.”

“Naturskyddsföreningen 
är en ideell miljöorganisa-
tion med kraft att förändra. 
GodEls bidrag går till att 
öka energieffektiviseringen och skapa förutsättningar 
för förnybar energi.”

“Barncancerfonden 
ser till att drabbade 
barn, ungdomar och 
deras familjer får den vård och det stöd de behöver. 
Av alla forskningsprojekt som bedrivs inom barn-
cancer i Sverige är Barncancerfonden med som 
finansiär i ca 90 procent - utan bidrag från stat, 
kommun eller landsting. Visionen är att utrota barn-
cancer.”

“Hand in Hand  
bekämpar fattigdom 
genom att skapa jobb via träning och utbildning i 
företagande. Det handlar om hjälp till självhjälp. 
GodEls bidrag går till att skapa jobb bland fattiga 
kvinnor i södra Indien.”

“SOS Barnbyar ger 
föräldralösa, övergivna 
och utsatta barn ett nytt 
liv. GodEls bidrag driver det familjestärkande program-
met som stöder 1 000 personer i Bouar i Centralafri-
kanska republiken, ett av världens fattigaste länder. 
Bidraget går också till byggnationen av ett hus i den 
nya barnbyn i Bossangoa som byggs i landet.”

Rädda Barnen käm-
par för barns rättigheter 
och arbetar för att barn 
i utsatta situationer ska få det bättre. GodEls bidrag 
går till Katastroffonden som möjliggör att de kan vara 
ännu snabbare på plats, vilket är viktigt då tid betyder 
liv.

“Stockholms Stadsmission 
kliver in där det offentliga sam-
hällets resurser och insatser 
inte räcker till. GodEls bidrag 
går till Stadsmissionens Center, en dagverksamhet 
som vänder sig till vuxna som lever i akut hemlöshet.”

 “Samarbetet med GoodCause är givande på flera plan, det 
handlar om genuint engagemang och delaktighet vilket stärker 
oss i vårt arbete med fattigdomsbekämpning.”

    Charlotte Bohman, Generalsekreterare,  
           Hand in Hand Sweden

IOGT-NTO vill skapa en miljö där 
friheten från alkohol är självklar och 
naturlig.  IOGT-NTO är en politiskt
och religiöst obunden organisation 
och välkomnar alla som delar synen på människors lika 
värde och som vill leva ett helnyktert liv. 

Organisationerna i korthet
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GoodCause hade inte varit möjligt utan bidrag och insatser från många fantastiska människor och 
företag,

Vi vill härmed rikta ett stort tack till alla er som har gjort och gör satsningen möjlig!

Källa Barncancerfonden, Fotograf Charlotte Gawell

Ett stort tack
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Förvaltningsberättelse

Övergripande beskrivning av verksamhet 
och ändamål
Den Stockholmsbaserade Stiftelsen Good-
Cause grundades 2005 för att starta och driva 
bolag som erbjuder konkurrenskraftiga produk-
ter och tjänster samtidigt som bolagens avkast-
ning skänks till välgörande ändamål. Detta unika 
koncept bygger på att det inte finns några pri-
vata ägarintressen.

Stiftelsens grundande och ändamål
Stiftelsen bildades 2005 då Stefan Krook, Karl-
Johan Persson, Robert af Jochnick och Per 
Ludvigsson som representanter för en gåva om 
4 miljoner kronor tog plats i stiftelsens styrelse. 
Gåvan om 4 miljoner kronor var i första hand avs-
edd att starta upp verksamheten i GodEl i Sver-
ige AB. Samtliga utdelningar som mottas från 
koncernens rörelsedrivande bolag, lämnas som 
bidrag och anslag till organisationer, företag el-
ler personer som genom sin verksamhet främjar 
allmännyttiga eller välgörande intressen i vid be-
märkelse, t.ex. inom humanitära områden, inom 
u-hjälp, på miljöområdet, inom kultur, utbildning, 
vetenskap och forskning. Styrelsen ansvarar för 
att vid varje given tidpunkt utarbeta regler som 
närmare beskriver hur ändamålet skall uppfyllas 
och hur prioriteringar, urvalsprocess samt effek-
tivt verkställande av beslut skall genomföras. 

Koncernstruktur och ägarförhållanden 
Stiftelsen GoodCause (802424-9966) äger 100 
procent av GoodCause Holding AB (556672-
9769) som är ett holdingbolag för all verksam-
het i stiftelse-koncernen GoodCause. Good-
Cause Holding AB äger i sin tur 100 procent av 
de rörelsedrivande bolagen GodEl i Sverige AB 
(556672-9926), GodFond i Sverige AB (556745-
7444) och GoodCause Ideas AB (556834-6505). 
2012 startades ytterligare ett bolag, GoodCause 
Invest I AB (556891-7966), som ett dotterbolag 
till GoodCause Ideas AB. Koncernredovisning 
upprättas av Stiftelsen GoodCause. Det finns 
inte något privat ägande inom GoodCause-kon-
cernen. I praktiken innebär detta att de utdelnin-

gar som i vanliga aktiebolag delas ut till ägarna, 
i GodEls, GodFonds och GoodCause Ideas fall 
via Stiftelsen GoodCause, skänks till välgörenhet.

Information om verksamheten
GodEl är ett elhandelsbolag som erbjuder pris-
värda, enkla och ärliga produkter till den sven-
ska privatmarknaden för el. Bolaget grundades 
2005 och i december 2012 levererades el till 
cirka 96 000 kunder, motsvarande en marknad-
sandel om cirka 2 procent. För mer information 
se www.godel.se.

GodFond grundades 2009 och erbjuder spar-
produkter till privatmarknaden och institutionella 
placerare i Sverige. Vid utgången av 2012 up-
pgick GodFonds förvaltade kapital till 689 mil-
joner kronor, motsvarande något mindre än en 
halv tiondels procentenhet av den totala sven-
ska fondmarknaden om 1 800 miljarder kronor. 
För mer information se www.godfond.se.

För att vidareutveckla GoodCause-konceptet 
bildades 2010 GoodCause Ideas AB. Bolagets 
intäkter kommer från föredrag och konsultin-
satser och bär kostnader för vidareutveckling 
av konceptet som därigenom inte belastar de 
rörelsedrivande bolagen.

GoodCause Invest I startades 2012 och har 
som syfte att investera i företagsobligationer och 
liknande värdepapper med kreditrisk i nordiska 
och internationella företag. Affärsidén är att ge-
nerera en långsiktig stabil absolut avkastning till 
en balanserad risk.

Väsentliga händelser under året
GodEls verksamhet har 2012 karakteriserats av 
att spotpriserna på el varit rekordlåga. Detta till 
stor del en följd av välfyllda vattenmagasin och 
en välfungerande kärnkraft men också mild vint-
er och regnig sommar. I och med låga elpriser 
har branschens exponering i media och antal 
byten av elleverantör på marknaden gått ner. 
Liksom tidigare år erhöll GodEl en rad utmärkel-
ser. Till exempel placerade sig GodEl i toppskik-

Styrelsen för Stiftelsen GoodCause, organisationsnummer 802424-9966, får härmed avge årsredovis-
ning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012.
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tet, för femte året i rad, i Svenskt Kvalitetsindex 
årliga mätning av kundnöjdhet i elbranschen, 
detta år på en hedrande andraplats. Generellt 
så ökade kundnöjdheten i branschen vilket ses 
som positivt. 

GodFond fusionerade GodFond Multistrategi, 
Eldsjäl Biståndsfond, Eldsjäl Gåvofond samt 
Eldsjäl Sverigefond med GodFond Sverige & 
Världen. Fusionen som ägde rum den 2 oktober 
2012 genomfördes för att skapa en effektivare 
fondförvaltning, minskade förvaltningsavgifter 
för andelsägarna i de tre Eldsjälfonderna och 
större utdelningar till välgörenhet från fondbola-
get GodFond. Efter genomförd fusion förvaltar 
GodFond en fond, GodFond Sverige & Världen. 
GodFond har i december 2012 slutit avtal med 
Pensionsmyndigheten, vilket gör det möjligt för 
svenska pensionssparare att för sin egen pre-
miepensionsförvaltning välja GodFond Sverige 
& Världen.

GoodCause Ideas påbörjade under 2012 lan-
seringen av GoodCause nästa satsning riktad 
mot den breda konsumentmarknaden: God-
Kort. Tjänsten gör det möjligt att skicka vykort 
direkt från mobilen genom att omvandla digitala, 
personliga foton till fysiska vykort. 

GoodCause Invest I AB:s investeringsportfölj på 
totalt 193,5 mkr var vid årsskiftet fullinvesterad, 
tre månader före plan. Räntan för perioden 28 
september-31 december uppgick till 1,01 % 
(plan 0,33%). Härigenom kan bolaget redan från 
det första verksamhetsåret skänka 228 tkr (plan 
noll) till välgörande ändamål.

Kommentarer till GoodCause-koncernens 
finansiella utveckling och ställning
(Siffror inom parentes avser motsvarande pe-
riod/tidpunkt föregående år.)

Koncernens intäkter minskade under 2012 med 
22 procent jämfört med 2011 och uppgick till 
314,5 (405,0) miljoner kronor. Minskningen 
avsåg i allt väsentligt GodEl och förklarades hu-
vudsakligen av lägre elpriser såväl som volymer 
2012 jämfört med 2011. GodFond ökar net-
toomsättningen till 6,4 (5,7) miljoner kronor. Ök-
ningen förklaras av ett positivt bidrag från Eld-
själsfonderna under årets första 9 månader.   
Koncernens och GodEls resultat, efter inköp av 
el, påverkas inte av variationer i elpriset då elen 

köps på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot 
och vidareförsäljs till självkostnadspris. Koncern-
ens resultat efter finansiella poster förbättrades 
med 51 procent till 15,2 (10,1) miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Resultatförbättrin-
gen är framförallt hänförlig till ett högre resultat 
för GodEl men också till ett resultatbidrag från 
det nystartade bolaget GoodCause Invest I och 
att det tidigare underskott för utvecklingsbolaget 
GoodCause Ideas vändes till ett överskott. Re-
sultatet för GodFond är i stort oförändrat.   

GodEls resultat efter finansiella poster uppgick
2012 till 14,1 (9,5) miljoner kronor. Vid en jäm-
förelse av resultatet med föregående år ska 
beaktas att 2011 infördes en ny rutin för perio-
disering av halvårsavgifter, vilket medförde en 
negativ resultateffekt om ca 9,9 miljoner kronor.  

Under 2011 minskade GodEls kundbas med 
omkring 3000 kunder medan den under 2012 
ökade med 1000 kunder. Detta resulterade i en 
lägre genomsnittlig kundbas under 2012 och 
lägre intäkter från månadsavgifter, samtidigt som 
säljinsatser för att vända kundbasstorlekens ut-
veckling drev ökade personalkostnader. Därtill 
innebar lägre inlåningsräntor att ränteintäkterna 
2012 minskade med 0,7 miljoner kronor.

GodFonds resultat efter finansiella poster up-
pgick till 0,9 (0,9) miljoner kronor. Förvaltat ka-
pital uppgick under 2012 i genomsnitt till 737 
miljoner kronor (717). GodFonds resultat före 
skatt uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,9). Ex-
tra kostnader direkt hänförliga till fusionen har 
kompenserats av lägre personalkostnader vilket 
bidrar till den svagt positiva resultatutvecklingen 

GoodCause Ideas uppnådde ett resultat efter 
finansiella poster om 0,1 (-0,5) miljoner kronor. 
Bolagets personalkostnader täcks av konsultar-
voden, medan utvecklingskostnader för 2012 
har en negativ inverkan på resultatet. 

GoodCause Invest I resultat efter finansiella 
poster uppgick till 0,2 miljoner kronor. Bolagets 
förvaltnings- och rörelsekostnader begränsas 
till 0,2 miljoner genom att styrelse och ledn-
ing samt advokatbyrån Vinge arbetar helt utan 
ersättning och genom att övriga kostnader 
(främst bankavgifter) hålls till ett minimum.
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Koncernens bokförda skattekostnad var 3,1 
(2,8) miljoner kronor och koncernens resultat 
efter skatt för 2012 uppgick därmed till 11,3 
(7,3) miljoner kronor. 

Koncernens likvida medel uppgick till 82,4 
(126,2) miljoner kronor den 31 december 2012 
och minskningen förklarades i allt väsentligt av 
kassaförändringar hos GodEl. Minskningen 
drivs främst av att andelen kunder som har för-
skottsfakturering succesivt minskar då standard 
hos GodEl idag är efterskottsfakturering samt 
att prisprognosen som förskottsfaktureringen 
baserades på översteg det faktiska elpriset i 
december 2011, medan det var tvärtom 2012. 
Dessa faktorer är även förklaring till ökningen av 
upplupna intäkter, som 2012 är avsevärt högre 
än 2011.  
Utdelning till välgörenhet
Inom GoodCause finns samarbetsavtal med 
SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Räd-
da Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskydds-
föreningen, Hand in Hand, Barncancerfonden 
samt IOGT-NTO. Styrelsen beslutar att 6,6 (5,6) 
miljoner kronor delas ut till Stiftelsen GoodCause 
och välgörande ändamål, en ökning med 18 

procent jämfört med föregående år.  
Inklusive beslutad utdelning 2013 kommer 
GoodCause sammanlagt att ha skänkt 26,6 mil-
joner kronor till välgörenhet. Stiftelsens totala ut-
delningar till allmännyttiga ändamål överstiger då 
sammanlagt donerat kapital. Redan efter utdel-
ningen våren 2011 uppfylldes en av grundarnas 
övergripande målsättningar – att donerat start-
kapital till företagande vars avkastning skänks till 
goda ändamål ska generera större utdelningar 
till välgörenhet än direktskänkta pengar. 

Källa: SOS Barnbyar, fotograf Karin Ardell
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Källa: SOS Barnbyar, fotograf Christian Wictorin

Flerårsöversikt över resultat och ställning för 
koncernen GoodCause

(kSEK)        2012  2011           2010            2009   2008

Omsättning
(kSEK)               314 533       405 000        585 724        330 551       293 417

Rörelseresultat                                    15 643            8 238            9 966           8 138           4 363

Balansomslutning             361 845       174 905        254 242       218 814        223 368

Soliditet, %              8      14      8   8          6

Beträffande stiftelsens och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2012-12-31 
hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, jämte till dessa hörande noter.
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Källa: SOS Barnbyar, fotograf Christian Wictorin

Koncernresultaträkning 
(kSEK)

         Not    2012        2011

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning        1          312 257   404 694

Övriga intäkter                   2 276           306

Rörelsens kostnader

Inköp av elkraft och
elcertifikat              -254 356             -352 839

Övriga externa kostnader       2            -22 092    -23 243

Personalkostnader        3          -21 635    -19 878

Avskrivning av immateriella och
materiella anläggningstillgångar         4, 5    -807         -796

Övriga rörelsekostnader             -             -6

Rörelseresultat                15 643       8 238

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter                   1 747       2 110

Räntekostnader och övriga
finansiella kostnader                 -2 227         -294

Resultat efter finansiella poster              15 163     10 054

Uppskjutna skatteskulder       -795    -

Årets skatt         6             -3 090      -2 772

Årets resultat                11 278      7 282
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Koncernbalansräkning 
(kSEK)

         Not     2012-11-31         2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar      4

Förvärvad kundstock                  1 410       2 086

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier                    5       290          380

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar             192 863            44

Summa anläggningstillgångar            194 563       2 510

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar                43 483     44 845

Aktuella skattefordringar            63           94

Övriga kortfristiga fordringar            33            97

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter                     7           41 316       1 166

Summa kortfristiga fordringar               84 895     46 202

Kassa och bank                82 387   126 193

Summa omsättningstillgångar            167 282   172 395

Summa tillgångar              361 845   174 905
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                    Not      2012-12-31         2011-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital               

Stiftelsekapital                  16 100     15 600

Balanserat resultat        2 548           866

Årets resultat                  11 278       7 282

Summa eget kapital                 29 926     23 748

Långfristiga skulder

Vinstandelslån                193 500    -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder                  4 110       3 698

Aktuella skatteskulder             66          158

Uppskjutna skatteskulder         795    -

Övriga kortfristiga skulder                62 793     65 645

Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter       8            70 655     81 656

Summa kortfristiga skulder             138 419   151 157

Summa eget kapital och skulder             361 845   174 905

Ställda säkerheter        10           121 552     48 558

Ansvarsförbindelser         Inga          Inga

Koncernbalansräkning 
(kSEK)
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2011                        Stiftelse         Bundna             Balanserat                Årets               Summa
           -kapital         reserver                resultat              resultat

Belopp vid årets ingång            15 100         354                    -2 514         7 506         20 446

Behandling av resultat 
enligt årsstämma      -         -         7 506       -7 506        0

Utdelning                 -         -       -4 480    -          -4 480

Inbetalt stiftelsekapital    500         -    -    -    500

Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital     -    -354            354    -        0

Årets resultat       -        -                         -          7 282            7 282

Belopp vid
årets utgång           15 600         0            866         7 282         23 748

2012                                             Stiftelse         Bundna             Balanserat                 Årets        Summa
          -kapital         reserver                resultat              resultat 

Belopp vid årets ingång            15 600         -           866         7 282                23 748

Behandling av resultat 
enligt årsstämma        -         -        7 282        -7 282        0

Utdelning        -         -       -5 600     -           -5 600

Inbetalt stiftelsekapital   500         -   -     -    500

Årets resultat        -         -    -       11 278         11 278

Belopp vid
årets utgång           16 100                    0        2 548       11 278         29 926

Koncernens förändringar i eget kapital 
(kSEK)
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Kassaflödesanalys för koncernen
(kSEK)        2012              2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster            15 642             8 238

Avskrivningar          808      796

Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet         122        26

                16 572              9 060

Finansiella intäkter                 1 747              2 110

Finansiella kostnader                -2 227     -294

Betald inkomstskatt                -3 274            -5 027

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapital               12 818              5 849

Ökning (-)/minskning (+) kundfordringar              1 362            44 374

Ökning (-)/minskning (+) övriga
kortfristiga fordringar              -40 085            91 500

Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder                 412              1 420

Ökning (+)/minskning (-) övriga
kortfristiga rörelseskulder             -13 853          -81 900

Kassaflöde från den löpande
verksamheten             -39 346            61 243

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar          -42    -232

Placeringar i övriga 
finansiella anläggningstillgångar          -192 819         -

Kassaflöde från
investeringsverksamheten           -192 861     -232

Finansieringsverksamheten

Vinstandelslån              193 500         -

Inbetalt stiftelsekapital                    500      500

Utbetald utdelning                -5 600            -4 480

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten           188 400            -3 980

Årets kassaflöde             -43 807            57 031

Likvida medel vid årets början           126 193           69 162

Likvida medel vid årets slut             82 386          126 193
17
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Källa: Foto från Hand in Hand

                   2012        2011

Intäkter

Anteciperad utdelning från
dotterbolag                  6 619      5 600

Ränteintäkter              5             4

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader           -4            -4

Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt                  6 620      5 600

Årets resultat                 6 620      5 600

Moderstiftelsens resultaträkning
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Moderstiftelsens balansräkning
        Not  2012-12-31          2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag      9             14 900        14 400

Fodringar hos koncernbolag                1 000     -

Summa anläggningstillgångar                        15 900        14 400

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernbolag               6 669         6 650

Kassa och bank                    155             155

Summa omsättningstillgångar               6 824                    6 805

Summa tillgångar               22 724        21 205

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital                16 100        15 600

Summa bundet eget kapital              16 100        15 600

Fritt eget kapital

Balanserat resultat             4      5

Årets resultat                  6 620          5 600

Summa fritt eget kapital                6 624          5 605

Summa eget kapital               22 724        21 205

Summa eget
kapital och skulder               22 724                     21 205

Ställda säkerheter       10               Inga            Inga

Ansvarsförbindelser       Inga           Inga
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Moderbolagets förändringar i eget kapital
2011         Stiftelsekapital           Fritt eget kapital        Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång                  15 100     4 484              19 584

Inbetalt stiftelsekapital          500           -        500 

Beviljade anslag             -    -4 480               -4 480

Årets resultat*              -                5 600                5 600

Belopp vid årets utgång     15 600     5 604             21 204

2012       Stiftelsekapital           Fritt eget kapital        Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång        15 600                          5 604              21 204

Inbetalt stiftelsekapital          500           -        500 

Beviljade anslag                        -               -5 600    -5 600 

Årets resultat*              -     6 620     6 620

Belopp vid årets utgång               16 100                6 624              22 724

* I årets resultat ingår anteciperad utdelning med 5 600

* I årets resultat ingår anteciperad utdelning med 6 619.
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Tilläggsupplysningar och noter 
Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundnings-
differenser kan därför förekomma i summeringar.

Redovisnings- & värderingsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstäm-
mer med Årsredovisningslagen och Bokföring-
snämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008: 
1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-regler-
na). 

Redovisningsprinciperna är förändrade jämfört 
med föregående år, se nedan under intäkter.

Koncernredovisningar
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där 
moderstiftelsen direkt eller indirekt innehar mer 
än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvs-
metoden, vilket innebär att dotterföretagens 
egna kapital vid förvärvet, fastställt som skill-
naden mellan tillgångarnas och skuldernas verk-
liga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens 
egna kapital ingår härigenom endast den del av 
dotterföretagens egna kapital som tillkommit 
efter förvärvet.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av 
produkter till kunden, i enlighet med försäljnings-
villkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, 
intäkter från fondförvaltningen bokförs i den pe-
riod förvaltningen avser. Intäkter från fondförvalt-
ningen bokförs i den period förvaltningen avser. 

Fr.o.m. 1 januari 2012 ändrades redovisningen 
av intäkter och kostnader relaterade till fonden 
GodFond Sverige & Världen (”Fonden”). Fond-
bolagets intäkter från Fonden redovisades ti-
digare som förvaltningsarvode reducerat med 
Fondbolagets ersättning till Fonden för det för-
valtningsarvode som Fonden belastats med från 
investeringar i underliggande fonder. Fr.o.m.       
1 januari 2012 redovisas istället Fondbolagets  
intäkter från Fondens förvaltningsarvode brutto.  
Som intäkt i Fondbolaget tas förvaltningsarvodet 
från Fonden upp och Fondbolagets ersättning 
till  Fonden redovisas i sin helhet som rörelseko-
stnader. Samtliga jämförelsesiffror är justerade.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
samt justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad 
som enligt öretagets bedömning skall erläggas 

till eller erhållas från Skattemyndigheten.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstill-
gångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
kundfordringar.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen redovisas som anläggning-
stillgångar, övriga som omsättningstillgångar. 
Fordringar upptas till det belopp som efter indivi-
duell prövning beräknas bli betalat.

Materiella och immateriella anläggning-
stillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgån-
gar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar, se not 4.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda 
nyttjandetiden. När en materiell anläggningstill-
gångs avskrivningsbara belopp fastställs, beak-
tas tillgångens restvärde. Följande avskrivnings-
tider tillämpas.

Antal år

Immateriella anläggninsgtillgångar  5

Materiella anläggningstillgångar  5

Har en materiell eller immateriell anläggning-
stillgång på balansdagen ett lägre värde än det 
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta 
lägre värde om det kan antas att värdenedgån-
gen är bestående.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar en-
dast transaktioner som medför in- eller utbetal-
ningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Medelantal anställda: totalt antal arbetade tim-
mar dividerat med företagets årsarbetstid för 
en heltidsanställd. För 2012 är årsarbetstiden 
2000 timmar.

Soliditet: Eget kapital i procent av balan-
somslutningen.
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Källa: Foto från Läkare Utan Gränser

Koncernen                       2012          2011

GodEl i Sverige AB         305 812          398 882

GodFond i Sverige AB            6 445              5 682

GoodCause Ideas AB          1      130

Summa          312 258          404 694

Not 1 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar

Koncernen                  2012        2011

Revisionsuppdrag PwC        128                       264

Övriga tjänster              -             40

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisor

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning.
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Koncernen              2012        2011

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda har varit           47            46

varav män             23             23

Löner och ersättningar har utgått med

till verkställande direktörer i
dotterföretagen                  2 139       1 516

till övriga anställda i
dotterföretagen                13 385                  12 725

Sociala avgifter har utgått med                5 380                    5 031

varav pensionskostnader till
verkställande direktörer i
dotterföretagen          497           379

varav pensionskostnader till
övriga anställda i
dotterföretagen          832           900

Styrelseledamöter och
ledande befattningshavare,
antal vid respektive års utgång

Koncernen inklusive dotterföretag

Styrelseledamöter            10               8

varav män %             80             88

Styrelseledamöter i moderstiftelsen            4    4

varav män %           100           100

Not 3 Personal
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Koncernen                  2012          2011

Förvärvad kundstock

Ackumulerade anskaffningsvärden 
förvärvad kundstock 

vid årets början                 3 382      3 400

justering anskaffningskostnad            -          -18

                  3 382      3 382

Ackumulerade avskrivningar
förvärvad kundstock

vid årets början                -1 296        -621

årets avskrivningar        -676        -675

Utgående ackumulerade

avskrivningar                 -1 972     -1 296

Bokfört värde förvärvad
kundstock                  1 410      2 086

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen                  2012          2011

Ackumulerade

anskaffningsvärden inventarier

vid årets början          857         722

årets anskaffningar           42         232

utrangeringar              -          -97

          899         857

Ackumulerade avskrivningar
inventarier

vid årets början        -477        -447

årets avskrivningar        -132        -121

utrangeringar             -           91

Utgående ackumulerade avskrivningar     -609        -477

Bokfört värde inventarier        290         380

Not 5 Materiella anläggningstillgångar
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Koncernen                  2012        2011

Aktuell skatt för året                 3 090      2 772

Not 6 Skatt på årets resultat

Koncernen                     2012-12-31         2011-12-31

Upplupna intäkter för såld el             37 939           170

Upplupen kupongränta               2 272    -

Upplupna intäkter fondförvaltning                 624           657

Förutbetalda hyror           -           215

Övriga poster         481                     124

Summa               41 316       1 166

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen                     2012-12-31           2011-12-31

Upplupna kostnader elcertifikat            23 476   27 702

Förutbetalda intäkter elhandel             28 523   34 008

Semesterlöner         515        466

Upplupna sociala avgifter        480         465

Upplupna kostnader för såld el               6 174      5 714

Förutbetalda intäkter årsavgifter               9 697      9 894

Övriga poster                 1 790      3 407

Summa                70 655    81 656

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Koncernen                         2012-12-31       2011-12-31

Spärrade bankmedel

    Nord Pool Spot AB                     8 949       6 057

    Danske Bank                     2 603       2 501

    Handelsbanken        60 000             -

För egna avsättningar och skulder

    Företagsinteckningar       50 000     40 000

Totalt ställda säkerheter                121 552     48 558

Not 10 Ställda säkerheter

Not 9 Andelar i dotterföretag/koncernbolag

Moderstiftelsen          Kapitalandel          Rösträtts-        Antal andelar      Bokfört värde
                           andel            2012-12-31

Aktier i GoodCause
Holding AB       100%       100%          100 000      14 900

Uppgifter om              Org.nr                     Säte     Eget kapital    Resultat
dotterbolaget

GoodCause Holding AB       556672-97          Stockholm                21 514        6 634 

Koncernen               Org.nr                     Säte    Kapitalandel    

GoodCause Holding AB   556672-9769          Stockholm    100%

GodEl i Sverige AB               556672-9926          Stockholm    100%

GodFond i Sverige AB          556745-7444          Stockholm    100%

GoodCause Ideas AB           556834-6505          Stockholm                  100%

GoodCause Invest I AB        556891-7966          Stockholm                  100%
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