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Drömmen om GoodCause

I slutet av 2002 kom Stefan över boken Lycka, 
av och om Dalai Lama. Den väckte många tankar 
och ett budskap som fastnade lite extra var; ”me-
ningen med livet är att vara lycklig och riktigt lycklig 
blir du genom att hjälpa andra”. Där och då väck-
tes tanken om att starta företag som gör gott och 
därmed var första fröet till stiftelsen GoodCause 
sått. Stiftelsen GoodCause 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 tjä-
na 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 ta-
lang – att starta och driva företag. Dessutom är 
jag lyckligt lottad, liksom alla vi svenskar är i ett 
globalt perspektiv, och jag känner en förpliktelse 
att hjälpa de som är mindre lyckligt lottade. Sedan 
barnsben har jag älskat att sälja saker. Att kun-
na sälja produkter till nöjda kunder och samtidigt 
hjälpa många att få ett bättre liv kändes som en 
vinnande idé”, säger Stefan Krook.

”Jag har många förebildsentreprenörer. En av dem 
är Richard Branson som framgångsrikt startat Vir-
gin Group som driver företag inom så vitt skilda 
branscher som mobiltelefoni, resor, 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 varumärkesidentitet och ge-
mensamma kärnvärden. Att få med några av Sve-
riges mest framgångsrika entreprenörer och före-
tagsledare på GoodCause resa var en dröm som 
slog in”, säger Stefan Krook.

GodEls verksamhet tog fart hemma i Stefan 
Krooks kök. Lasse Åberg skänkte logotypen samt 
ställde uppr i reklamfilmer och SOS Barnbyar an-
slöt som första välgörenhetsorganisation. Under 
resans gång har GodEl fått hjälp av allt ifrån go-
distillverkare och möbeltillverkare till IT-experter, 
jurister och kommunikationskonsulter. ”Jag hade 
skaffat mig en traditionell ekonomisk utbildning på 
Handelshögskolan i Stockholm och mina studie-
kamrater bara skakade på huvudet och sa, Ste-
fan, 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”, säger Stefan Krook.

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

2010 startades GoodCause Ideas som fungerar 

Vi har alla krafter som driver oss. För många entreprenörer är drivkraften att skapa företag större än drivkraf-
ten att tjäna pengar. Så även för Stefan Krook. Efter att ha grundat och drivit telekomföretaget Glocalnet, 
fick han en dröm om att skapa företag som skulle kunna förbättra världen. Drömmen blev GoodCause och 
efter 8 år är det väldigt många som delar hans dröm och hjälper till att driva den framåt.

”     Jag har aldrig haft 
något emot att tjäna 
pengar. Men jag in-

såg då att jag saknade 
drivkraften att starta ett 
nytt företag enbart med 
syfte att tjäna pengar till 
mig själv

Fotograf: LisaLove Bäckman
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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 2013 har GoodCause Ideas lanserat vy-
kortstjänsten GodKort som uppmanar till att spri-
da glädje i världen genom att skicka personliga 
vykort. Med GodKort kan man skicka vykort direkt 
från mobilen genom att digitala foton omvandlas 
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 utdelning. 
Vi har bestämt att hela avkastningen ska gå till väl-
görenhet. 

Tillsammans har bolagen sedan starten 2005 de-
lat ut 34 miljoner till välgörenhet. Vi ser fram emot 
ett spännande 2014 som kommer att ta oss ytter-
ligare ett steg närmare drömmen om GoodCause.

”Jag hade skaffat mig en 
traditionell ekonomisk   ut-
bildning på Handelshög-

skolan 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 de-
len för mig var att göra saker 
och ting på ett sätt utöver det 
vanliga

Stefan Krook, grundare och 
ordförande GoodCause
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GoodCause i korthet 
•	 Stiftelsen GoodCause startar och driver bolag som erbjuder konkurrenskraftiga produkter samtidigt 

som all avkastning, som i ett vanligt bolag går till aktieägarna, skänks till välgörenhet.

•	 Grundades 2005 av Karl-Johan Persson, Per Ludvigsson, Robert af Jochnick och Stefan Krook.

•	 Första bolaget, GodEl, startades samma år med hjälp av donationer Karl-Johan Persson, Per 
Ludvigsson, Stichnig af Jochnik, Stefan Krook, och Catella. 2009 startades GodFond med dona-
tioner från Karl-Johan Persson samt Ebbe, Lena och Stefan Krook. Båda bolagen erbjuder prisvärda, 
enkla och ärliga produkter till den svenska marknaden.

•	  Under 2013 utnämndes GodEl till Sveriges grönaste varumärke i energibranschen i en konsu-
mentundersökning. Sustainable Brands utsåg GodEl till det bästa energibolaget inom miljö- och 
socialt ansvarstagande. Företaget erbjuder el till självkostnadspris med en Bra Miljövalmärkning till 
privatmarknaden och har cirka 95 000 kunder, motsvarande en marknadsandel om cirka 2 procent. 
Visionsmålet är att vara Sveriges mest älskade elbolag och att 100 miljoner kronor årligen ska delas 
ut till välgörenhet

•	 GodFond i Sverige AB grundades 2009 och erbjuder genom den dagligt handlade värdepappers-
fonden GodFond Sverige & Världen en väldiversifierad och hållbar exponering mot aktiemarknaden 
till både privata och institutionella investerare i Sverige. Vid utgången av 2013 uppgick GodFonds 
förvaltade kapital till drygt 776 MSEK, motsvarande 0,03% av den totala svenska fondmarknaden.

•	 GoodCause Ideas startades 2010 i syfte att vidareutveckla GoodCause-konceptet genom att utveckla 
befintliga bolag samt utforska nya potentiella marknader

•	 GoodCause Invest I startades 2012 i syfte att investera i företagsobligationer med ambitionen att 
generera en långsiktigt stabil avkastning för investerarna och en samtidigt ett bidrag till välgörenhet 
som är i nivå med bankernas förvaltningsavgifter.

•	 Kunderna avgör hur GoodCause välgörenhetsutdelning skall fördelas mellan samarbetsorganisationerna.

•	 Efter 2013 års föreslagna utdelning har Stiftelsen GoodCause delat ut 34 miljoner kronor till välgörenhet.
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Viktiga händelser 2013
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6,7 miljoner kronor till välgörenhet
Under 2013 betalade GoodCause-bolagen ut sammanlagt 6,7 miljoner kronor till 
SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, 
Naturskyddsföreningen, Hand in Hand och Barncancerfonden. 

GodEl inför Bra Miljöval som standard för alla kunder
GodEl har i flera år erbjudit el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, en 
miljömärkning som ställer hårdare krav än lagen. För att öka bidraget till en bättre 
miljö infördes under året Bra miljöval som standard för alla GodEls kunder. 

GodEl rankas återigen som mest ansvarsfull i branschen 
För tredje året i rad utsågs GodEl av Sveriges konsumenter till det elbolag med 
störst miljö- och socialt ansvarstagande i Sverige och klättrade samtidigt till en 
tredjeplats totalt bland Sveriges hållbaraste varumärken.  

Topplacering för kundnöjdhet bland Sveriges elleverantörer
GodEl placeras återigen i topp när Svenskt Kvalitetsindex frågar hur nöjda svens-
ka elkunder är med sin elleverantör. GodEl gör ett bättre resultat än någonsin 
tidigare och hamnade på en fjärdeplats bland Sveriges elleverantörer.

GodFond sluter avtal med SPP
GodFond slöt i oktober 2013 ett avtal med SPP Fonder om en komplett verk-
samhetsöverlåtelse. Fonden kommer fortsatt att förvaltas precis som tidigare i 
enlighet med GoodCause kärnvärderingar: prisvärdhet, enkelhet och ärlighet. 
Samarbetet med SPP frigör synergier och möjliggör en kraftigt förbättrad välgö-
renhetsutdelning.

GodKort lanseras
Tjänsten GodKort lanserades under 2013. GodKort gör det möjligt att skicka vy-
kort direkt från mobilen genom att omvandla digitala, personliga foton till fysiska 
vykort. Applikationer för smartphones samt en hemsida för GodKort lanserades 
under året.

7

8 GoodCause Invest I firar ett år
Bolaget, som investerar i företagsobligationer, firade ett år under 2013 och kan 
blicka tillbaka på ett framgångsrikt år med en fullinvesterad investeringsportfölj, 
en avkastning till investerarna över plan och ett bidrag till goda ändamål på över 
en och en halv miljon.

Avtal om inköp av el från PWP
GodEl ingår avtal om att köpa all el direkt från de sex vindkraftsparker som PWP 
äger. Avtalet förväntas innebära stärkt lönsamhet för både PWP och GodEl.

Foto från PWP

9

GodEl och GoodCause grundare Stefan Krook vinner Veckans Affärers 
utmärkelse för sociala företagare. 
Social Capitalist Award och Veckans Affärers priser Årets samhällskapitalist 
och Årets samhällsentreprenör delas ut för sjunde året i rad till förebilder som 
byggt upp verksamheter som bidrar till att lösa samhällsproblem och tjäna 
pengar på samma gång. Juryn skriver ”[…] Stefan Krook är den i dag som mer 
än någon annan personifierar svenskt, socialt företagande”.
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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 välgörenhets- 
organisationer som bäst kan förmedla bidragen till de som behöver dem mest.

•	 Det är kunderna hos bolagen i GoodCause-koncernen som väljer hur avkastningen för- 
delas 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 Barn-
byar, 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 
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

Avkastningen per samarbetsorganisation. Fördelningen av utdelningen 2014, som är hänförlig till räkenskapsåret 
2013, var ännu inte klar vid upprättandet av årsredovisningen.

Så här fungerar det: Vi har inget privat vinstintresse. 
Vår vinst går till välgörenhet. 
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“Samararbetet 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

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

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.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk, humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de be-
hövs mest. GodEls bidrag går till arbetet i deras klinik i Lankien, Sydsudan.

Rädda Barnen kämpar 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.

SOS Barnbyar ger föräldralösa, övergivna och utsatta barn ett nytt liv. GodEls bidrag driver det familje-
stärkande programmet som stöder 1 000 personer i Bouar i Centralafrikanska republiken, ett av världens 
fattigaste länder. Bidraget går också till byggnationen av ett hus i den nya barnbyn i Bossangoa som 
byggs i landet.

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

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. GodEls bidrag går till att öka 
energieffektiviseringen och skapa förutsättningar för förnybar energi.

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.
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Organisationernas egna berättelser 2013

Rädda Barnen har för 2007-2013 fått 7 059 638 kr. 

Varje år utsätts över 60 miljoner barn för krig och 
katastrofer. Barnen drabbas alltid hårdast efter-
som de är mest sårbara för trafficking, övergrepp 
och våld.

Katastroffonden gör det möjligt för Rädda Barnen 
att agera snabbt samtidigt som de kan arbeta 
långsiktigt i mångåriga konflikter. Sådana exem-
pel under förra året är stormen på Filippinerna och 
kriget i Syrien, dit GodEls kunder bidragit till att 
Rädda Barnen kunnat göra insatser.

Över 2,2 miljoner människor har nu flytt Syrien, 
varav nästan hälften är barn. Rädda Barnen gör 
insatser för flyktingar i Syrien, Libanon, Jordanien, 
Irak och Egypten. Hittills har de nått nästan 500 
000 barn. De ser bland annat till att barnen får 
en plats att leka på och vuxna som de kan prata 
med om svåra upplevelser, att familjerna har tak 
över huvu det och varma kläder, och att barnen 
återvänder till skolan. De jobbar 
också för en långvarig föränd-
ring genom att samarbeta med 
regeringar, FN-or gan och andra 
organisationer.

”Varje ledsamt hjärta behöver le, 
även de som känner smärta. Jag 
vet att mitt hjärta kommer att le 
när jag återvänder till Syrien, men 

också att vän ligheten hos mina nya vänner här får 
mitt hjärta att le” Rema, 15 år som bor i ett flykting-
läger i Jorda nien där Rädda Barnen gör insatser.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. De 
väcker opinion och stöder barn i utsatta situatio ner 
- i Sverige och i världen. De arbetar för de barn som 
har det svårast. Barn 
som utsätts för våld och 
övergrepp, inte får gå i 
skola, saknar stöd från 
föräldrar och andra vux-
na, lever i fattigdom eller i 
krig och katastrofer. Inter-
nationella Rädda Barnen 
är en av världens största 
barnrättsorganisationer 
med verksamhet i över 
120 länder.

Foto från Rädda Barnen

IOGT-NTO har för 2012-2013 
fått 81 429 kr.  

IOGT-NTO:s vision är ett samhäl-
le, en värld, där alkohol och andra 
droger inte hindrar människor att 
leva ett fritt och rikt liv. Utgångs-

punkten är IOGT-NTO:s grundsatser om Demo-
krati, Solidaritet och Nykterhet, med målet om en 
bättre värld. Arbetet sker genom föreningar på lo-
kal nivå, på regional nivå i distrikt, på nationell nivå 
och även internationellt. 

På alla nivåer genomsyras idéer om nykterhet, 
gemenskap och påverkan verksamheten. Genom 
att påverka alkohol- och narkotikapolitiken, job-
ba förebyggande och genom att ha ett stöd för 
missbrukare och deras anhöriga har IOGT-NTO 

en bred verksamhet som når långt. 

IOGT-NTO driver bland annat folkhögskolor, be-
handlingshem och en hjälplinje för alkoholrelaterade 
frågor. Men också kampanjen Vit Jul som handlar 
om att avstå alkohol under julen för barnens skull. 
Andra verksamheter är tex Föreningskollen som är 
ett verktyg för idrott och annat föreningsliv att ta 
tempen på alkoholfrågan i sin förening. 

I lokalföreningarna finns exempel på verksamet 
som är kamratstödsverksamhet, påverkansarbe-
te mot kommunpolitiker, föreningsträffar med ge-
menskap i fokus, filmvisning, föreläsningar, fester, 
frågetävlingar, kafferep, studiecirklar och musik. 
Internationell bedriver IOGT-NTO verksamhet i 
Sydostasien och Östafrika för att synliggöra alko-
hol som utvecklingshinder.
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Läkare Utan Gränser har för 2009-2013 fått 
4 290 015 kr.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär 
organisation som räddar liv och lindrar nöd där 
behoven är som störst. De hjälper människor som 
drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oav-
sett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.
Den 9 juli 2011 blev Sydsudan officiellt ett själv-
ständigt land och har sedan dess tagit emot över 
170 000 människor som flytt över gränsen på 
grund av de konflikter som råder i södra delen av 

Sudan. Under de senaste månaderna har interna 
stridigheter i Sydsudan blossat upp och tvingat 
110 000 människor på flykt. Den humanitära situ-
ationen har under många år varit kritisk på grund 
av bristfällig sjukvård, ständigt återkommande 
våld, vatten- och matbrist samt svåra sjukdomar 
och fattigdom. 

GodEls bidrag går till Läkare Utan Gränsers arbe-
te i området Lankien som ligger i Jonglei State i 
nordöstra Sydsudan. Den statliga sjukvården är 
ytterst begränsad i Lankien och som enda aktör 
på plats erbjuder Läkare Utan Gränser vård via det 
lokala sjukhuset, en lokal vårdcentral, samt genom 
mobila team. I samband med de interna orolighe-
terna har många människor flytt ut i ödemarken 
vilket har lett till ett drastiskt stigande antal fall av 
malaria, luftvägsinfektioner och diarré. Man jobbar 
även mycket med behandling av undernäring och 
kala azar. Läkare Utan Gränser utförde 100 000 
konsultationer, behandlade 30 000 patienter för 

malaria och 1000 patienter för 
kala azar i Lankien under 2012. 

Barncancerfonden har 2013 fått 459 893 kr.

Barncancerfonden ser till att drabbade barn, 
ungdomar och deras familjer får den vård och det 
stöd de behöver. Visionen är att utrota barncan-
cer helt och hållet. GodEls bidrag går till Almers 
Hus, en rekreationsanläggning för familjer som är 
drabbade av barncancer.

GodEls bidrag går till Almers Hus
Barncancerfondens rekreationsanläggning Almers 
Hus i Varberg erbjuder varje år drygt 100 familjer 
möjlighet till avkoppling ett par dagar eller en vecka 
i härlig västkustmiljö. Här får de en välbehövd paus 
från vardagen och chans att vila och utbyta erfaren-
heter med andra familjer i samma situation.

Tanken är att familjerna ska få komma bort 
från vardagen, åtminstone för en vecka, och få 
chans till en andningspaus och att tillbringa tid 

och utbyta erfarenhet-
er med andra famil-
jer i samma situation. 
Många familjer som är 
drabbade av barncan-
cer har inte möjlighet 
att åka på en vanlig se-
mester, och har kanske 
heller inte råd eftersom 
barnets sjukdom ofta 
medför påfrestningar 
på ekonomin till följd av 
långa sjukskrivningar.

GodEl har stöttat Barncancerfonden sedan 
december 2012
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Fotograf: Camille Lepage, Läkare Utan Gränser
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Naturskyddsföreningen har för 2009-2013 fått 
1 107 429 kr. GodEls bidrag går till att göra Sverige 
mer klimatsmart.

Jordens klimat är i förändring. Den globala upp-
värmningen är vår tids stora utmaning, och utsläp-
pen av växthusgaser leder redan idag till extremt 
väder, torka och översvämningar i stora delar av 
världen. Utsläppen ökar globalt, trots att lösningarna 
redan finns.

GodEls bidrag till Naturskyddsföreningen möjlig-
gör deras arbete för minskade utsläpp i Sverige 
och globalt. De arbetar för ambitiösa klimatmål, 
satsningar på förnybar energi, klimatsmarta 
transportsätt och ökad kunskap. Naturskyddsför-
eningen vill se solceller på våra tak, bättre fung-
erande järnväg och en högre ambitionsnivå både 
i Sverige och EU. De skriver rapporter, påverkar 
politiker och pekar på lösningarna.

Naturskyddsföreningen gör det enklare för 
konsumenter att handla hållbart genom olika 
slags miljöguider som tar upp allt från klimats-
marta resor och miljösmart mat till ekotips för 
föräldrar. Det ska vara lätt att göra rätt.

GodEl har stöttat Naturskyddsföreningen sedan 
2009. El märkt med Bra Miljöval har du kunnat 
få via GodEl sedan 2005 och från 2013 är Bra 
Miljöval standard hos GodEl. 
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SOS Barnbyar har för 2007-2013 
fått 9 785 448 kr.

SOS Barnbyar hjälper de allra 
mest utsatta barnen, och har 
gjort så sedan 60 år tillbaka. 
Oavsett om de hjälper föräldralösa barn att få ett 
nytt hem, eller stöttar utsatta barn och deras fa-
miljer, så är ledstjärnan i deras arbete att alla barn 
ska få växa upp i en familj. Och varje år hjälper 
de hundratusentals barn att få en trygg barndom 
med en mamma att krama och syskon att leka 
med.

GodEls bidrag går till Bouar i 
Centralafrikanska  republiken

Centralafrikanska republiken, CAR, är ett av värl-
dens fattigaste länder. Över hälften av befolkning-

en lever på mindre än en dollar om dagen. Landet 
har präglats av politisk instabilitet, militärkupper, 
inbördeskrig och perioder av diktatur. Två tredje-
delar har tillgång till rent vatten, medan en tredje-
del har tillgång till vattenrening. Knappt hälften av 
befolkningen har tillgång till grundläggande hälso-
vård – det finns i snitt två läkare per hundratusen 
invånare. Den nuvarande konflikten gör situatio-
nen i landet kaotiskt och som vanligt är det barnen 
som drabbas hårdast.

Tack vare våra kunder kunde GodEls bidrag un-
der början av året driva hela SOS Barnbyars fa-
miljestärkande arbete i Bouar som hjälpt 1 000 
människor, så att barnen kan leva kvar hos sina 
biologiska familjer. Sedan konflikten eskalerade i 
mars 2013 har situationen förvärrats. Så fort sä-
kerhetsläget tillåter kommer arbetet med att byg-
ga en ny barnby i Bossangoa att återupptas, där 
GodEl finansierar ett familjehus.

GodEl har stöttat SOS Barnbyar sedan starten 
2005 och har utöver CAR bidragit till deras arbete 
i Burundi, Senegal, Ghana och Moçambique. Hos 
SOS Barnbyar kan du läsa mer om samarbetet.

Fotograf: Karin Ardell, GodEl för SOS Barnbyar
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Stockholm Stadsmissi-
on har för 2007-2013 fått                
3 052 259 kr.

Stockholms Stadsmission arbetar för att göra 
Stockholm till en mänskligare stad. Fokus ligger 
på människor i hemlöshet och missbruk, barn och 
ungdomar som saknar vuxenstöd, familjer och 
ensamstående mammor i kris och äldre som lever 
i ensamhet.

GodEls bidrag går till Klaragården, en dagverksam-
het i centrala Stockholm som vänder sig till kvinnor 
i akut hemlöshet. Stockholms Stadsmissions arbete 
på Klaragården går kortsiktigt ut på att lindra akut 
nöd. På lång sikt vill man ge människor mod och 
möjlighet att själva förändra sin livssituation.

För att kunna påbörja och ta sig igenom en för-
ändringsprocess är det viktigt att få sina basbehov 
tillfredsställda. Klaragården erbjuder möjlighet till att 

duscha, få rena kläder, äta, vila och umgås men 
även personliga ombud som hjälper till i kontakten 
med myndigheter. På eftermiddagarna arrangeras 
gruppaktiviteter för måleri, skrivande och matlag-
ning. Gemenskapen stärker det positiva och är för 
många en början på ett nytt liv. 

Varje dag besöks Klaragården av cirka 60 kvinnor 
och under ett år har verksamheten 10 000 besök.

Foto från Stockholms Stadsmission

Hand in Hand har 
för 2010-2013 fått 
1 031 992 kr.

GodEls bidrag från 2013 går till ett byprogram i 
Chettipatti, en by i delstaten Tamil Nadu i södra 
Indien. Här arbetar Hand in Hand med att hjälpa 
fattiga kvinnor att starta företag för att på så sätt 
kunna försörja sig och sin familj.

Byprojektet i Chettipatti startades våren 2013 och 
kommer pågå under två år. I byn är jordbruk den 
huvudsakliga sysselsättningen. Genom att mobili-
sera kvinnorna i byn och hjälpa dem starta egna 

små affärsverksam ger man dem förutsättning att 
ta sig ur ett liv i fattigdom.

I Hand in Hands indiska byprogram arbetar man 
för att stärka byns struktur inom samtliga områ-
den och för att lägga en bestående grund. 
Förutsättningar för bestående utveckling skapas 
genom aktiviteter inom fem områden:

- Jobbskapande
- Alla barn ur arbete och in i skola
- Hälsovård
- IT- och Demokratiutbildning
- Miljövård

Under de inledande sex månaderna av projektet har 
Hand in Hand sett till så att alla barn går i skolan, 
att 24 självhjälpsgrupper formats där kvinnorna får 
grundläggande utbildning och coaching för deras 
små familjeföretag. 179 företag har fått tillgång till 
mikrolån för att utöka sina verksamheter. Ett flertal 
informationskampanjer har genomförts för att upp-
lysa om barnens rätt till skolgång, miljövård samt 
vilka statliga välfärdsprogram som finns tillgängliga. 
Hand in Hand har även behandlat över 1 000 
boskapsdjur och låtit bygga en lokal elektrisk 
belysning för läxhjälp kvällstid.Fotograf: Anna Stendahl, GodEl för Hand in Hand
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen GoodCause, organisationsnummer 802424-9966, får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2013. 

Övergripande beskrivning av verksamhet 
och ändamål
Den Stockholmsbaserade Stiftelsen GoodCause 
grundades 2005 för att starta och driva bolag som 
erbjuder konkurrenskraftiga produkter och tjäns-
ter samtidigt som bolagens avkastning skänks till 
välgörande ändamål. Detta unika koncept bygger 
på att det inte finns några privata ägarintressen.

Stiftelsens grundande och ändamål
Stiftelsen bildades 2005 då Stefan Krook, Karl-Jo-
han Persson, Robert af Jochnick och Per Ludvigs-
son som representanter för en gåva om 4 miljoner 
kronor tog plats i stiftelsens styrelse. Gåvan om 4 
miljoner kronor var i första hand avsedd att starta 
upp verksamheten i GodEl i Sverige AB. Samtliga 
utdelningar som mottas från koncernens rörelse-
drivande bolag, lämnas som bidrag och anslag till 
organisationer, företag eller personer som genom 
sin verksamhet främjar allmännyttiga eller väl-   
görande intressen i vid bemärkelse, t.ex. inom hu-
manitära 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 ända-
målet skall uppfyllas och hur prioriteringar, urvals-
process samt effektivt 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 verksamhet 
i stiftelse-koncernen GoodCause. GoodCause 
Holding AB äger i sin tur 100 procent av de rörel-
sedrivande 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 Good-
Cause Ideas AB. Koncernredovisning upprättas av 
Stiftelsen GoodCause. Det finns inte något privat 
ägande inom GoodCause-koncernen. I praktiken 
innebär detta att de utdelningar som i vanliga aktie-
bolag 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 prisvär-
da, enkla och ärliga produkter till den svenska pri-
vatmarknaden för el. Bolaget grundades 2005 och 
i december 2013 levererades el till cirka 95 000 
kunder, motsvarande en marknadsandel om cirka 
2 procent. För mer information se www.godel.se.

GodFond i Sverige AB grundades 2009 och 
erbjuder genom den dagligt handlade värde-
pappersfonden GodFond Sverige & Världen en 
väldiversifierad och hållbar exponering mot aktie-
marknaden till både privata och institutionella in-
vesterare i Sverige. Vid utgången av 2013 uppgick 
GodFonds förvaltade kapital till drygt 776 MSEK, 
motsvarande 0,03% av den totala svenska fond-
marknaden. För mer information se www.god-
fond.se.

För att vidareutveckla GoodCause-konceptet bild-
ades 2010 GoodCause Ideas AB. Bolagets intäk-
ter kommer från föredrag och konsultinsatser 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 lik-
nande värdepapper med kreditrisk i nordiska och 
internationella företag. Affärsidén är att generera 
en långsiktig stabil absolut avkastning till en ba-
lanserad risk.

Väsentliga händelser under året
Genomgående under 2013 har spotpriserna på el 
varit låga. Rörelsen på marknaden är mot en ökad 
andel rörliga avtal samtidigt som tillsvidareavtalen 
minskar. Utvecklingen är positiv då GodEl inte har 
några tillsvidareavtal utan enbart erbjuder avtal med 
rörligt pris.

Konkurrensen på elmarknaden var fortsatt stor 
under 2013. GodEls kundbas var dock i stort 
oförändrad under året. Aktörer som tillhandahåller 
jämförelse- och bytestjänster får ökad betydelse 
på marknaden. 
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Liksom tidigare år erhöll GodEl en rad utmärkel-
ser. Till exempel utsågs GodEl till det elbolag med 
störst miljö- och socialt ansvarstagande i Sustainable 
brands årliga konsumentundersökning. För sjätte 
året i rad placerade sig GodEl också i toppskiktet, 
i Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av kund-
nöjdhet i elbranschen. Generellt ökade kund-
nöjdheten i branschen vilket ses som positivt.

GodFond slöt i oktober 2013 ett avtal med SPP 
Fonder om en komplett verksamhetsöverlåtelse. 
Fonden kommer fortsatt att förvaltas precis som 
tidigare i enlighet med GoodCause kärnvärdering-
ar: prisvärdhet, enkelhet och ärlighet. Samarbetet 
med SPP frigör synergier och möjliggör en kraftigt 
förbättrad välgörenhetsutdelning.

GoodCause Ideas lanserade under 2013 tjänsten 
GodKort, Tjänsten gör det möjligt att skicka vykort 
direkt från mobilen genom att omvandla digitala, 
personliga foton till fysiska vykort. Applikationer 
för smartphones samt en hemsida för GodKort 
lanserades under året.  

GoodCause Invest I AB:s investeringsportfölj på 
totalt 193,5 mkr var under året fullinvesterad. 
Årets marknadssituation var utmanande med låga 
räntor, begränsat utbud och stark efterfrågan på 
företagsobligationer. Avkastningen till investerarna 
översteg planen och preliminärt landar räntan för 
kalenderåret 2013 på 5,76%. Samtidigt kan när-
mare 1,7 (0,2) miljoner kronor, ges som koncernbi-
drag till GoodCause Ideas. Av dessa medel kom-
mer, enligt kundernas val 0,2 (0,0) miljoner kronor 
att skänkas direkt till välgörande ändamål och 1,5 
(0,2) miljoner kronor (före bolagskatt) kommer att 
finansiera GoodCause Ideas verksamhet för att 
utveckla GoodCause konceptet. 

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

Koncernens intäkter ökade under 2013 med 
14 procent jämfört med 2012 och uppgick till 
360,1 (315,5) miljoner kronor. Ökningen avsåg i 
allt väsentligt GodEl och förklarades huvudsakli-
gen av något högre elpriser under 2013 jämfört 
med de rekordlåga priserna under 2012. God-
Fonds intäkter minskade med -7,9% under 2013 
till 5,9 (6,4) MSEK. Minskningen förklaras av den 
kraftigt reducerade förvaltningsavgiften till de for-
na Eldsjälkunderna efter fusionen i slutet av 2012.    

Koncernens och GodEls resultat, påverkas inte av 
variationer i elpriset då elen vidareförsäljs till själv-
kostnadspris. Koncernens resultat efter finansiella 
poster förbättrades med 16 procent till 17,6 (15,2) 
miljoner kronor jämfört med föregående år. Resul-

tatförbättringen är hänförlig till högre resultat för 
GodEl, GoodCause Invest I (före koncernbidrag) 
och GodFond.     

GodEls resultat efter finansiella poster uppgick 
2013 till 15,5 (14,2) miljoner kronor. Kundbasens 
storlek vart stabil över året och intäkter från må-
nadsavgifter låg i nivå med året innan. För att 
motivera kunderna att välja bort pappersfakturor 
infördes i maj en fakturaavgift för alla pappersfak-
turor, vilket ledde till ökade intäkter. Kundförluster-
na sjönk vilket ytterligare stärkte resultatet. Sam-
tidigt medförde förstärkningar av organisationen 
ökade personalkostnader.  

GodFonds resultat efter finansiella poster uppgick 
till 1,4 (0,9) miljoner kronor. Förvaltat kapital upp-
gick under 2013 i genomsnitt till 746 (737) MSEK. 
GodFonds resultat före skatt uppgick till 1,4 (0,9) 
MSEK. Det positiva resultatet förklaras av en mer 
kostnadseffektiv förvaltning som möjliggjorts tack 
vare fusionen under 2012. 

GoodCause Ideas uppnådde ett resultat efter fi-
nansiella poster om -1,0 (0,1) miljoner kronor. 
Bolaget erhöll koncernbidrag om 1,7 (0,2) miljo-
ner kronor och resultatet före skatt uppgick till 0,6 
(0,1) miljoner kronor. Personalkostnaderna och 
bolagets övriga kostnader täcks i första hand av 
konsultarvoden och erhållna koncernbidrag från 
GoodCause Invest I. 

GoodCause Invest I resultat efter finansiella poster 
uppgick till 1,7 (0,2) miljoner kronor. Bolagets för-
valtnings- och rörelsekostnader begränsas till 0,2 
miljoner genom att styrelse och ledning samt ad-
vokatbyrån Vinge arbetar helt utan ersättning och 
genom att övriga kostnader (främst bankavgifter) 
hålls till ett minimum.

Koncernens bokförda skattekostnad var 3,0 (3,1) 
miljoner kronor och koncernens resultat efter skatt 
för 2013 uppgick därmed till 13,7 (11,3) miljoner 
kronor. 

Koncernens likvida medel uppgick till 120,0 
(82,4) miljoner kronor den 31 december 2013 
och ökningen förklarades i allt väsentligt av kas-
saförändringar hos GodEl. till stor del på lägre 
elpriser och lägre elförbrukning i december 2013 
jämfört med december 2012. Därtill har likvidite-
ten stärkts genom att en del av volymen handlas 
direkt från en kraftproducent vilket erbjuder bätt-
re betalningsvillkor än vid köp på elbörsen. 

Utdelning till välgörenhet
Inom GoodCause finns samarbetsavtal med SOS 
Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Bar-
nen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsfören-
ingen, Hand in Hand, Barncancerfonden samt 
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                                                      2013                  2012                   2011                   2010                 2009

Omsättning            360 570           314 533            405 000              585 724            330 551

Rörelseresultat              27 619             15 643    8 238      9 966    8 138

Balansomslutning           394 070           361 845            174 905  254 242            218 814   

Anslag till välgörenhet                   7 854                 6 619                  5 600                   4 480                3 720

Soliditet, %                                        10          8         14             8           8 

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

IOGT-NTO. Styrelsen beslutar att 7,8 (6,6) miljo-
ner 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 delat ut 34 mil-
joner kronor till välgörenhet. 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 direkt skänkta pengar.

Flerårsöversikt över resultat och 
ställning för koncernen GoodCause
(kSEK om inget annat anges)

Beträffande stiftelsens och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning 2013-12-31 hänvisas till nedanstående 
resultat- och balansräkningar, jämte till dessa hörande noter.

Fotograf: Anna Stendahl, GodEl för Hand in Hand
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                                                                                          Not                       2013                      2012

 
Omsättning koncern        1            347 315    312 257

Övrig omsättning                  12 725       2 276

Rörelsens kostnader

Inköp av elkraft och elcertifikat                     -286 332  -254 356

Övriga externa kostnader                                                      2            -20 605    -22 092

Personalkostnader                                                                3            -24 683    -21 635

Avskrivning av immatriella anläggningstillgångar                4, 5                        -801                        -807

Summa rörelsekostnader               -332 421  -298 890

Rörelseresultat                                                                                         27 619     15 643

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter                                                                                                 1 009        1 747  

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader              -11 003       -2 227

Summa finansiella poster                   -9 994         -480

Resultat före skatt                 17 625     15 163

Resultat före skatt                  17 625     15 163

Skatt på årets resultat        6              -2 997      -3 090

Uppskjuten skatt          -894         -795

Årets resultat                                                                          13 733     11 278                                 

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Koncernresultaträkning
(kSEK)
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                                                                                          Not            2013-12-31            2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  

Förvärvad kundstock                                                  4      733       1 410                                      

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier         5      211          290

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar                206 551                 192 863  

Summa anläggningstillgångar               207 495               194 563             

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar                    38 625     43 483            

Aktuella skattefordringar           123            63

Övriga kortfristiga fordringar       5 817            33

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      7             21 985     41 316

Summa kortfristiga fordringar                  66 550     84 895

Kassa och bank

Kassa och bank                 120 025     82 387     

Summa omsättningstillgångar               186 575   167 282          

Summa tillgångar                 394 070   361 845       

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Koncernbalansräkning
(kSEK)
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       Not       2013-12-31           2012-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital         

Bundet eget kapital        9

Stiftelsekapital                   16 850     16 100

Bundna medel         2 819       2 219

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust               4 469       2 548

Årets resultat                    13 733     11 278

Fritt eget kapital                               -      -2 219        

Summa eget kapital                   37 871     29 926            

Vinstandelslån                 193 500   193 500

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut        6 499

Leverantörsskulder                        619       4 110       

Aktuella skatteskulder               -            66

Uppskjuten skatteskuld        1 690          795

Övriga kortfristiga skulder                  75 721     62 793         

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      8             78 170     70 655

Summa kortfristiga skulder                162 699   138 419      

Summa skulder och eget kapital              394 070   361 845

Ställda säkerheter      

Panter och därmed jämförliga säkerheter som 
har ställts för egna skulder och avsättningar

Ställda säkerheter        10           126 472                 121 552

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Koncernbalansräkning fortsättning
(kSEK)
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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

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

2013            Stiftelse-         Bundna          Balanserat            Årets          Summa 
            kapital      reserver       resultat    resultat

Belopp vid årets ingång           16 100         2 548  11 278           29 926

Behandling av resultat enligt årsstämma                   11 359           -11 278      81

Utdelning             -6 619             -6 619

Inbetalt stiftelsekapital               750         750

Årets resultat                    13 733           13 733

Belopp vid årets utgång           16 850   0        7 288  13 733           37 871

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Koncernens förändringar i 
eget kapital

Fotograf: Emmy Tollin, GodEl för Hand in Hand
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           2013         2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster                 27 619     15 642

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet          86           122

Avskrivningar             801           808

                    28 420     16 572

Finansiella intäkter        1 010       1 747

Finansiella kostnader                -11 003      -2 227

Betald inkomstskatt                   -3 122      -3 274

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital                15 305     12 818

Ökning(-)/minskning (+) kundfordringar       4 853       1 362

Ökning(-)/minskning (+) övriga kortfristiga fordringar               13 547    -40 085

Ökning(+)/minskning (-) leverantörsskulder                 -3 491          412

Ökning (+)/minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder               26 942    -13 853

Kassaflöde från den löpande verksamheten                57 155    -39 346

  
Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar         -45            -42

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar            -13 688  -192 819

Kassaflöde från investeringsverksamheten              -13 733  -192 861

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån                  193 500

Inbetalt stiftelsekapital           750          500

Utbetald utdelning        -6 619      -5 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                 -5 869   188 400

Likvida medel vid årets början                 82 386   126 193

Årets kassaflöde                 120 025       82 386

Likvida medel vid årets slut                120 025     82 386

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Kassaflödesanalys för koncernen
(kSEK)
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                                                                                          Not                       2013                      2012

 
Intäkter

Anteciperad utdelning från dotterbolag                                                          7 854        6 619

Ränteintäkter                                                                                              5   5

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader                                                               -3             -4

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt    7 856        6 620

Årets resultat                                                                                              7 856        6 620

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Moderstiftelsens resultaträkning
(kSEK)

Fotograf: Björn Rasmussen, Stockholms Stadsmission
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                                                                                          Not            2013-12-31            2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag        9            15 650     14 900

Andra långfristiga fordringar      1 000       1 000

Summa anläggningstillgångar                16 650     15 900

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernbolag       7 904       6 669

Kassa och bank                       289          155

Summa omsättningstillgångar                  8 193       6 824

Summa tillgångar                  24 843     22 724

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital                  16 850     16 100

Summa bundet eget kapital                16 850     16 100

Fritt eget kapital

Balanserat resultat          137              4

Årets resultat        7 856       6 620

Summa fritt eget kapital       7 993       6 624

Summa eget kapital och skulder                24 843     22 724

Ställda säkerheter       10      Inga           Inga  

Ansvarsförbindelser           Inga           Inga

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Moderstiftelsens balansräkning
(kSEK)
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2012                   Stiftelse                 Fritt eget               Totalt eget  
              kapital                 kapital          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 6 619

2013                   Stiftelse                 Fritt eget               Totalt eget  
              kapital                 kapital          kapital

Belopp vid årets ingång            16 100   6 624      22 724  

Inbetalt stiftelsekapital                         750             750

Beviljade anslag                    -6 488       -6 488

Årets resultat                 7 856        7 856*

Belopp vid årets utgång           16 850   7 993      24 843

* I årets resultat ingår anteciperad utdelning med 7 854

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Moderbolagets förändringar i 
eget kapital
(kSEK)

Fotograf: Charlotte Gawell, Barncancerfonden
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           Antal år

Immateriella anläggningstillgångar     5

Materiella anläggningstillgångar      5

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Tilläggsupplysningar och noter
(kSEK om inget annat anges)

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

Redovisnings- & värderingsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer 
med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd. Årsredovisningen har upprättats 
enligt årsredovisningslagen och Bok-förings-nämn-
dens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredo-
visning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) och BFNAR 
2012:1.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där mo-
derstiftelsen direkt eller indirekt innehar mer än 50 
procent av rösterna, eller på annat sätt har ett be-
stämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvs-
metoden, vilket innebär att dotterföretagens egna 
kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan 
tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimi-
neras 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 pro-
dukter till kunden, i enlighet med försäljningsvillko-
ren. Försäljning redovisas netto efter moms, intäkter 
från fondförvaltningen bokförs i den period förvalt-
ningen avser.

Fr.o.m. 1 januari 2012 justeras redovisningen av in-
täkter och kostnader relaterade till fonden GodFond 
Sverige & Världen (”Fonden”). Tidigare redovisades 
nettointäkten från Fonden som en intäkt (förvalt-
ningsavgift reducerat med underliggande fonders 
avgifter). Rabatter avseende underliggande fonder 
redovisades som en ytterligare intäkt. Fr.o.m. 1 ja-
nuari 2012 bokas istället bruttointäkten från Fonden 
(förvaltningsarvodet i sin helhet) som en intäkt med-
an kostnader för underliggande fonder bokas i sin 
helhet som kostnader. Dessa kostnader reduceras 
i efterhand med de utbetalda rabatterna. 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 en-
ligt företagets bedömning skall erläggas till eller er-
hållas från Skattemyndigheten.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgång-
ar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter av-
drag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, 
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upp-
tas till det belopp som efter individuell prövning be-
räknas bli betalat.

Materiella och immateriella 
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar re-
dovisas till anskaffningsvärde minskat med avskriv-
ningar, se not 4.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nytt-
jandetiden. När en materiell anläggningstillgångs av-
skrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens 
restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas.

Har en materiell eller immateriell anläggningstillgång 
på balansdagen ett lägre värde än det bokförda vär-
det skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det 
kan antas att värdenedgången är bestående.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt me-
tod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapi-
tal. Bundet eget kapital utgörs av Stiftelsekapital 
(ursprungligt donationskapital och senare donerat 
kapital). Fritt eget kapital utgörs vid varje bokslut-
stillfälle av disponibla medel för utdelning av anslag. 

Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget ka-
pital (disponibla medel). Anslagen skuldförs vid be-
slutstillfället. 
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Koncernen           2013        2012

GodEl i Sverige AB                341 302   305 812

GodFond i Sverige AB        5 939       6 445

GoodCause Ideas AB             74   1

Summa                 347 315   312 258

Not 1 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar

Koncernen           2013        2012

Revisionsuppdrag PwC            207          128

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisor

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

Koncernen           2013        2012

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda har varit             51            47

varav män               23            23

Löner och ersättningar har utgått med

till verkställande direktörer i dotterföretagen     1 969       2 139

till övriga anställda i dotterföretagen                15 363     13 385

Sociala avgifter har utgått med     6 428       5 380

varav pensionskostnader till 
verkställande direktörer i dotterföretagen         547          497

varav pensionskostnader till 
övriga anställda i dotterföretagen       1 112          832

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare, 
antal vid respektive års utgång

Koncernen inklusive dotterföretag

Styrelseledamöter              10            10

varav män %               80            80

Styrelseledamöter i moderstiftelsen            4              4

varav män %             100          100

Not 3 Personal

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966
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Koncernen           2013        2012

Förvärvad kundstock

Ackumulerade anskaffningsvärden förvärvad kundstock

vid årets början                      3 382        3 382

                      3 382        3 382

Ackumulerade avskrivningar förvärvad kundstock

vid årets början                     -1 972       -1 296

årets avskrivningar           -676          -676

Utgående ackumulerade avskrivningar      -2 648       -1 972

Bokfört värde förvärvad kundstock          734        1 410

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen           2013        2012

Ackumulerade anskaffningsvärden inventarier

vid årets början             899          857

årets anskaffningar             45            42

utrangeringar               -              -

             944          899

Ackumulerade avskrivningar inventarier

vid årets början                       -609         -477

årets avskrivningar          -124         -132

Utgående ackumulerade avskrivningar        -733         -609

Bokfört värde inventarier          211          290

Not 5 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen           2013        2012

Aktuell skatt för året                    2 997       3 090

Not 6 Skatt på årets resultat

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966
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Koncernen            2013-12-31           2012-12-31

Upplupna intäkter för såld el                  17 769      37 939

Upplupen kupongränta                                                                                  2 728                     2 272

Upplupna intäkter fondförvaltning                                                                     705                        624

Övriga poster             784           481

Summa                   21 986     41 316

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen            2013-12-31           2012-12-31

Upplupna kostnader elcertificat                  19 657      23 476

Förutbetalda intäkter elhandel                 26 227      28 523            

Semesterlöner            750          515

Upplupna sociala avgifter           641          480

Upplupna kostnader för såld el                              13 381       6 174

Förutbetalda intäkter årsavgifter        9 767       9 697

Övriga poster                      7 747       1 790

Summa                    78 170     70 655

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Fotograf: Florian Lems, Läkare Utan Gränser
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Not 9 Andelar i dotterföretag/koncernbolag

Moderstiftelsen              Kapitalandel %           Rösträtts-                Antal andelar           Bokfört värde 
               andel %                  13-12-31

Aktier i GoodCause 
Holding AB   100  100  100 000  15 650

Uppgifter om dotterbolag           Org.nr                    Säte           Eget  
               kapital

GoodCause Holding AB             556672-9769       Stockholm     22 638

Koncernen            2013-12-31           2012-12-31

Spärrade bankmedel      

Nord Pool Spot AB         3 854       8 949

Danske Bank          2 618        2 603

Handelsbanken                   60 000     60 000

För egna avsättningar och skulder

Företagsinteckningar                   60 000      50 000

Totalt ställda säkerheter                  126 472   121 552

Not 10 Ställda säkerheter

Koncernen                   Org.nr                        Säte

GoodCause Holding AB        556672-9769            Stockholm

GodEl i Sverige AB          556672-9926             Stockholm

GodFond i Sverige AB        556745-7444            Stockholm

GoodCause Ideas AB        556834-6505            Stockholm

GoodCause Invest I AB        556891-7966            Stockholm

Stiftelsen Goodcause 
802424-9966
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Stiftelsen Goodcause 
802424-9966

Stockholm 2014-

Stefan Krook    Per Ludvigsson           Karl-Johan Persson     Robert af Jochnick
Ordförande    Ledamot           Ledamot       Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor


