
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Anna Ledin Wirén. IOGT-NTO rörelsen  

Stiftelsen GoodCause 

802424-9966 

ÅRSREDOVISNING 2018 



Stiftelsen Goodcause 

Org.nr 802424-9966 

1 (34) 

  

(kSEK om inget annat anges)      

 

Innehåll 
Stiftelsen GoodCause inklusive koncern 2018 ....................................................................................... 2 

Så här fungerar det ................................................................................................................................. 3 

Drömmen om GoodCause ...................................................................................................................... 4 

Välgörenhetsorganisationerna ............................................................................................................... 6 

Förvaltningsberättelse .......................................................................................................................... 14 

Koncernresultaträkning ........................................................................................................................ 17 

Koncernbalansräkning .......................................................................................................................... 18 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital.......................................................................... 20 

Koncernens Kassaflödesanalys ............................................................................................................. 21 

Moderstiftelsens resultaträkning ......................................................................................................... 22 

Moderstiftelsens balansräkning ........................................................................................................... 23 

Moderstiftelsens rapport över förändringar i eget kapital ................................................................. 24 

Noter ..................................................................................................................................................... 25 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper ................................................................................... 25 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning .............................................................................................. 28 

Not 3 Arvode till revisorer ................................................................................................................. 28 

Not 4 Operationella leasingavtal ....................................................................................................... 28 

Not 5 Anställda och personalkostnader ............................................................................................ 29 

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ................................................................... 30 

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter .......................................................................... 30 

Not 8 Skatt på årets resultat ............................................................................................................. 30 

Not 9 Materiella anläggningar ........................................................................................................... 31 

Not 10 Andra långfristiga fordringar ................................................................................................. 31 

Not 11 Uppskattningar och bedömningar ......................................................................................... 31 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter .................................................................... 31 

Not 13 Avsättningar för uppskjuten skatt ......................................................................................... 32 

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................................................................... 32 

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag ................................................................................. 32 

Not 16 Fordringar hos koncernföretag.............................................................................................. 33 

Not 17 Likvida medel ......................................................................................................................... 33 

Not 18 Ställda säkerheter .................................................................................................................. 33 

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut................................................................... 33 

Undertecknat ........................................................................................................................................ 34 

 
  



Stiftelsen Goodcause 

Org.nr 802424-9966 

2 (34) 

  

(kSEK om inget annat anges)      

 

                     

Stiftelsen GoodCause inklusive koncern 2018 
I korthet  
 
Utmärkelser och händelser (koncernen) 

 
GodEl i Sverige AB (GodEl) 

•••• får för åttonde året i rad ta emot priset för Sveriges mest hållbara elbolag i Sustainable Brand 
Index 2018. 

 
•••• får Differs pris för Sveriges grönaste varumärke inom energibranschen. 

 
•••• har fått förtroendet att samarbeta med Ellevio. 

 
GodDryck i Sverige (GodDryck)  

•••• har under året börja sälja GodaBubblor No 1 och No 2 på ICA-butiker runt om i Sverige. 
 

•••• har tecknat avtal med systembolaget om en tillfällig lansering av GodaBubblor No3 under 
2019. 

 
GodFond i sverige (GodFod)  

•••• gjorde sitt 10:e lönsamma år 
 
 
 

Siffror (koncernen) 
 
Total omsättning: 461MSEK 
 
Resultat före skatt: 10MSEK 
 
Totalt lämnade bidrag till välgörenhet till och med 2018: 67,6MSEK*  
 
*Saldo inkluderar även övrigt skänkta medel till välgörenhet från koncernen. 
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Så här fungerar det 
 

Vi har inget privat vinstintresse. Vår vinst går till välgörenhet.  

 
· Stiftelsen GoodCause startar och driver bolag som erbjuder konkurrenskraftiga produkter 

samtidigt som den del av vinsten, som i ett vanligt bolag går till aktieägarna, skänks till 
välgörande ändamål. GoodCause unika koncept bygger på att det inte finns några privata 

ägarintressen inom koncernen. 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 medlen fördelas. Som 
kund hos till exempel GodEl får du bestämma vilken av GodEls sju organisationer just du vill 

stödja. Fördelningen baseras 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 sitt 
välgörenhetsutövande 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.  

 

Styrelsen för Stiftelsen GoodCause tog beslut 190326 att i maj 2019 lämna ytterligare 5,3MSEK i 

bidrag till välgörenhet baserat på 2018 års resultat. Belopp ingår ej i tabell nedan. 

 

  

4,8
3,1 2,7

11,2

4,0

12,2

20,6

7,9 0,6 0,5

Totalt utbetalda medel till välgörenhet från GoodCause-
koncernen 2005-2018 

Barncancerfonden Hand in Hand IOGT-NTO

Läkare Utan Gränser Naturskyddsföreningen Rädda Barnen

SOS Barnbyar Stockholms Stadsmission Övriga

Övriga medel 2018
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Drömmen om GoodCause 
 
GoodCause syfte är att starta företag som genom företagande och entreprenörskap genererar goda 
vinster som investeras i en bättre värld genom våra välgörenhetspartners. Hittills har GoodCause 
företagssatsningar genererat 67,6MSEK i lämnade bidrag och övrigt skänkta medel, och allt detta 
sattes igång av en bok.  
   
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; ”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 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 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 förpliktelse att hjälpa de som är mindre lyckligt lottade. Sedan barnsben har jag älskat 

att sälja saker. Att kunna sälja produkter till nöjda kunder och samtidigt hjälpa många att få ett bättre 

liv kändes som en vinnande idé”, säger Stefan Krook. 
 
GoodCause första bolag GodEl behövde startkapital. 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 Inter IKEA, Karl-Johan Persson från H&M och 
Robert af Jochnick som grundade Oriflame. De skänkte tillsammans 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, 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 

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. 
 

GoodCause styrelse: Stefan Krook, Karl-Johan Persson, Per Ludvigsson och Robert af Jochnick 

 
Fotograf: LisaLove Bäckman 
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GodEls verksamhet tog fart hemma i Stefan Krooks kök. Lasse Åberg skänkte logotypen samt ställde 
upp i reklamfilmer och SOS Barnbyar anslöt som första välgörenhetsorganisation. Under resans gång 
har GodEl fått hjälp av allt ifrån godistillverkare och möbeltillverkare till IT-experter, jurister och 
kommunikationskonsulter. 
 
”Jag hade skaffat mig en traditionell ekonomisk utbildning på Handelshögskolan 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”, säger Stefan Krook. 
 
GodEls resa har varit något utöver det vanliga. På 14 år har bolaget vuxit till att ha över nära 90 000 
kunder och fått en rad fina utmärkelser. Allt ifrån bästa kundservice och arbetsplats i energibranschen 
till Gasell företag och Sveriges hållbaraste varumärke inom elsektorn 9 år i rad.  
 
2009 fick GodEl sitt första syskon, fondbolaget GodFond, vilket har vuxit till att förvalta ett betydande 
kapital och har visat lönsamhet sedan första året. Sedan april 2014 skapades ett nytt kapitel i GodFonds 
resa. Bolaget GodFond skrev ett samarbetsavtal med SPP Fonder gällande förvaltningen av fonden 
GodFond Sverige & Världen. Tack vare SPP Fonders effektiva förvaltning har bidraget från GodFond till 
sina välgörenhetspartners ökat markant. Innehavet i GodFond Sverige & Världen följer även sedan 
början av 2015 de kriterier som SPP har tagit fram för fossilfria investeringar. 
 
2010 startades GoodCause Ideas som fungerar som en plattform för nya God-bolag. Under 2012 
startades ett nytt dotterbolag till GoodCause Ideas, 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. 
 
Som entreprenörer måste vi våga misslyckas med satsningar som vi gör och ett sådant misslyckande 
är GodKort. GodKort lanserades 2013 som ett projekt inom GoodCause Ideas med målet att det skulle 
bli ett nytt GodBolag. Tyvärr infriades inte förväntningarna och bolagssatsningen avslutades under 
2015. Nerläggningen av tjänsten GodKort möjliggjorde att en ny satsning från GoodCause Ideas kunde 
lanseras, GodDryck. 2018 var det tredje hela verksamhetsåret för GodDryck. Eftersom GodDryck gör 
marknadsaktiviteter som kopplar ihop marknadsföring med att generera pengar till sina 
välgörenhetspartners har bolaget redan, inkl 2018, genererat 1,5 MSEK till en bättre värld.   
 
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 välgörenhet. Tillsammans har bolagen sedan starten 2005 genererat 
67,6 MSEK till välgörenhet.   

 

 Stefan Krook, grundare och ordförande GoodCause 
Fotograf: LisaLove Bäckman   
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Välgörenhetsorganisationerna 
 
Barncancerfonden 
 

 
 
GoodCause har stöttat Barncancerfonden sedan 2012 och de har sedan start fått 4,8 MSEK från 
GoodCause kunder. 
 
Pengarna används för att driva Almers Hus, en rekreationsanläggning för familjer som drabbats av 
barncancer, samt till att finansiera den svenska Barntumörbanken. Läs mer om Almers hus här: 
https://www.barncancerfonden.se/for-drabbade/narstaende/familj/vistelser-och-rekreation/almers-
hus/ 
 

 
Fotograf: Charlotte Gawell 
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Hand in Hand 
 
 

 
 
GoodCause har stöttat Hand in Hand sedan 2009 och de har sedan start fått 3,1 MSEK från 
GoodCause kunder. 
 
Hand in Hand bekämpar fattigdom och barnarbete genom att utbilda framförallt kvinnor i 
entreprenörskap. Pengarna från GoodCause går till ett byprogram i Arebommanahalli i södra Indien. 
Läs mer om byprogrammen här: https://www.handinhand.nu/vad-vi-gor/vara-byprogram/ 
 
 

 
Foto: Hand in Hand India 
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IOGT-NTO-rörelsen 
 

 
 
 
GoodCause har stöttat IOGT-NTO-rörelsen sedan 2012 och de har sedan start fått 2,7 MSEK från 
GoodCause kunder. 
 
IOGT-NTO-rörelsens mål är att bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol och andra 
droger – varken i Sverige eller någon annanstans i världen. Läs mer om deras arbete här: 
https://iogt.se/ 
 
 
 

 
Foto: Anna Ledin Wirén 
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Läkare Utan Gränser 
 

 
 
GoodCause har stöttat Läkare Utan Gränser sedan 2008 och de har sedan start fått 11,2 MSEK från 
GoodCause kunder.  
 
Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer – oavsett 
politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Pengarna som de får från GoodCause används för att 
driva sjukhuset i Lankien som ligger i Jongleiprovinsen i nordöstra Sydsudan. Läs mer här: 
https://lakareutangranser.se/vart-arbete/har-arbetar-vi/sydsudan 
 
 
 

 
Foto: Albert Gonzalez Farran 
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Rädda Barnen 
 
 

 
GoodCause har stöttat Rädda Barnen sedan 2005 och de har sedan start fått 12,2 MSEK från 
GoodCause kunder.  
 
Pengarna går till Rädda Barnens katastroffond och används till arbete för att ge livräddande hjälp och 
trygghet till barn och deras familjer i en humanitär katastrof eller väpnad konflikt. Läs mer här: 
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/ 
 
 

 
Foto: Jonathan Hyams/Save the Children 
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Stockholms Stadsmission 
 

 
GoodCause har stöttat Stockholms Stadsmission sedan 2005 och de har sedan start fått 7,9 MSEK 
från GoodCause kunder. 
 
Pengarna går till att driva Klaragården som är en dagverksamhet för kvinnor som lever i hemlöshet. 
Där arbetar erfarna socialarbetare för att lindra akut nöd och ge långsiktigt stöd. Läs mer här: 
https://www.stadsmissionen.se/fa-stod/hemloshet/klaragarden-dagverksamhet-kvinnor-i-hemloshet 
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Naturskyddsföreningen 
 
 

 
 
GoodCause har stöttat Naturskyddsföreningen sedan 2009 och de har sedan start fått 4,0 MSEK från 
GoodCause kunder. 
 
Pengarna går till deras arbete med klimat, energi och transporter och bidrar till att Sverige ska nå 
nära nollutsläpp senast 2030. Läs mer här: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat 
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SOS Barnbyar 

 
 
 
GoodCause har stöttat SOS Barnbyar sedan 2005 och de har sedan start fått 20,6 MSEK från 
GoodCause kunder. 

 
SOS Barnbyar hjälper de allra mest utsatta barnen och arbetar för att ge föräldralösa barn 
permanenta hem. Pengarna från GoodCause går till deras arbete i Bouar och Bossangoa i 
Centralafrikanska republiken. Läs mer här: https://sos-barnbyar.se/ 
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Styrelsen för Stiftelsen Goodcause får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2018. 
  

Förvaltningsberättelse 

  

Övergripande beskrivning av verksamhet och ändamål 
Den Stockholmsbaserade avkastningsstiftelsen Stiftelsen GoodCause grundades 2005 för att starta 
och driva bolag som erbjuder konkurrenskraftiga produkter och tjänster samtidigt som bolagens 
avkastning skänks till välgörande ändamål. Detta unika koncept bygger på att det inte finns några 
privata ägarintressen utan är helt avskriven från urkunden.  
 

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 MSEK tog plats i stiftelsens styrelse. Gåvan om 4 MSEK var i 
första hand avsedd att starta upp verksamheten i GodEl i Sverige AB. Samtliga utdelningar som 
mottas från koncernens rörelsedrivande bolag, lämnas som bidrag och anslag till organisationer, 
företag eller personer som genom sin verksamhet främjar allmännyttiga eller välgörande intressen i 
vid bemärkelse, 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 effektivt verkställande av beslut skall genomföras.  

 

Koncernstruktur och ägarförhållanden  
Stiftelsen GoodCause (802424-9966) äger 100 % 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 % av de rörelsedrivande bolagen GodEl i Sverige AB (556672-9926), GodFond i Sverige AB 
(556745-7444), GoodCause Ideas AB (556834-6505) och GodDryck i Sverige AB (559004-9127). 2012 
startades ytterligare ett bolag, GoodCause Invest I AB (556891-7966), som ett helägt dotterbolag till 
GoodCause 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 
aktiebolag delas ut till ägarna i detta fall skänks till välgörenhet genom lämnade bidrag. 
 

Information om verksamheten 
GodEl är ett elhandelsbolag som erbjuder prisvärda, enkla och ärliga produkter till den svenska 
privatmarknaden för el. Bolaget grundades 2005 och i december 2018 levererades el till cirka 87 000 
kunder, motsvarande en marknadsandel om cirka 2 %. För mer information, se www.godel.se. 
 
GodFond i Sverige AB grundades 2009 och erbjuder genom den dagligt handlade 
värdepappersfonden GodFond Sverige & Världen en väldiversifierad och hållbar exponering mot 
aktiemarknaden till både privata och institutionella investerare i Sverige. Vid utgången av 2018 
uppgick GodFond Sverige & Världens förvaltade kapital till ca 835 MSEK.   

 
För att vidareutveckla GoodCause-konceptet bildades 2010 GoodCause Ideas AB. Bolagets intäkter 
kommer från föredrag och konsultinsatser och bär kostnader för vidareutveckling av konceptet som 
därigenom inte belastar de rörelsedrivande bolagen.  
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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 generera en 
långsiktig stabil absolut avkastning till en balanserad risk. Under 2018 har en fusionsprocess inletts 
med moderbolaget GoodCause Ideas då det inte längre bedrivs någon rörelsedrivande verksamhet.  
 
Under 2015 startades GodDryck i Sverige AB. Bolaget riktar sig till den breda konsumentmarknaden 
genom import och försäljning av alkoholfria drycker. 
  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
GodEl 
Spotpriserna på el har under året ökat markant bland annat till följd av en inledningsvis kall vinter 
följt av en extremt torr och varm sommar. Detta resulterade i ett kraftigt underskott i den 
hydrologiska balansen, vilket i sin tur påverkade priserna. 
 
Konkurrensen på elmarknaden var fortsatt stor och storleken på GodEls kundbas hade vid årets slut 
sjunkit något jämfört med början på året.  
GodEl teckande avtal med nätägaren Ellevio och kommer därmed att bli anvisningsleverantör åt 
Ellevio under 2019.  
 
Liksom tidigare år erhöll GodEl en rad utmärkelser. Bland annat erhöll GodEl utmärkelsen ”Sveriges 
grönaste varumärke” inom elbranschen i Differs undersökning för åttonde gången. I Kantar Sifos 
Energibarometer vann GodEl priset ”Sveriges nöjdaste elkunder” och GodEl fick även för åttonde året 
i rad utmärkelsen Sveriges Mest Hållbara Elbolag av Sustainable Brand Index.  
 
GoodCause Ideas/GoodCause Invest I 
Styrelserna för GoodCause Ideas och GoodCause Invest 1 har under året beslutat om att fusionera 
upp dotterbolaget GoodCause Invest 1 med moderbolaget GoodCause Ideas. Fusionen väntas träda i 
kraft i början på januari 2019. 
 
GodFond 
Styrelsen för GodFond fattade beslut om att minska GodFonds aktiekapital under 2019 med 
1450kSEK. 
 
GodDryck 
GodDryck har under året tagit in nytt kapital, 1550kSEK, för att möjliggöra framtida satsningar. 
GodDryck No 1 och No 2 har under året börjat säljas på ICA-butiker runt om i Sverige och ett avtal med 
Axfood har tecknats för försäljning av GodDryck No 1 och No 2 under 2019. Ännu ett avtal har tecknats 
med Systembolaget om en tillfällig lansering av GodDryck No 3 under 2019. 
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Kommentarer till GoodCause-koncernens finansiella utveckling och ställning 
(Siffror inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.) 

 
Koncernens intäkter uppgick till 461,2 (337,5) MSEK. Ökningen förklaras främst av ökade elpriser och 
förbrukning vilket påverkade GodEls intäkter positivt. GodFonds intäkter ökade med 4% under 2018 
till 4,7 (4,5) MSEK. Den marginella ökningen förklaras i huvudsak av en lägre andel rabatterat 
förvaltat kapital. 
 
Koncernens resultat efter finansiella poster minskade med 8% till 10 (10,9) MSEK jämfört med 
föregående år. Resultatminskningen är hänförlig till ett lägre resultat för GodDryck och GoodCause 
Invest I.  
Koncernens bokförda skattekostnad var 2,7 (3,1) MSEK och koncernens resultat efter skatt för 2018 
uppgick därmed till 7,2 (7,8) MSEK. 
Koncernens likvida medel uppgick till 100 (106) MSEK den 31 december 2018. 
 

Välgörenhet 
Inom GoodCause finns samarbetsavtal med SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, 
Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand, Barncancerfonden samt IOGT-NTO.  
Koncernen GoodCause har sedan start lämnat 67,6 MSEK i bidrag till välgörenhet.  
Redan efter våren 2011 uppfylldes en av grundarnas övergripande målsättningar - att donerat 
startkapital till företagande vars avkastning skänks till goda ändamål ska generera större bidrag till 
välgörenhet än direktskänkta pengar 
  

Flerårsöversikt            

Koncernen 2018 2017 2016 2015 2014 

Intäkter  461 228 337 472 337 297 306 340 373 835 

Rörelseresultat  9 948 16 009 27 009 30 634 38 015 

Balansomslutning 166 888 162 387 409 409 387 297 381 465 

Lämnade bidrag*  4 768 6 000 7 985 10 000 7 854 

Soliditet (%) 36 35 14 13 12 

*Saldot inkluderar övrigt skänkta medel till välgörenhet från koncernen.   

      

      

      

Moderstiftelsen 2018 2017 2016 2015 2014 

Intäkter  5 324 4 768 6 000 7 985 10 000 

Verksamhetsresultat 5 310 4 737 5 971 7 946 9 996 

Balansomslutning 22 291 21 531 22 812 24 807 26 854 
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Koncernresultaträkning 
 

  Not          2018          2017 
 

Nettoomsättning 2 460 070   329 838   
Övriga rörelseintäkter  1 158   7 634   
   461 228   337 472   
Rörelsens kostnader          
Handelsvaror  -402 181   -271 140   
Övriga externa kostnader 3, 4 -24 813   -27 147   
Personalkostnader 5 -24 029   -22 927   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -257   -249   
  -451 280   -321 463   
Rörelseresultat  9 948   16 009   
Resultat från finansiella poster          
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 35   3 704   
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -1   -8 859   
  34   -5 155   
Resultat efter finansiella poster  9 982   10 854   
           
Resultat före skatt  9 982   10 854   
Skatt på årets resultat 8 -2 762   -3 055   
Årets resultat   7 220   7 799   
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Koncernbalansräkning 
 

Not     2018-12-31     2017-12-31 

TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar          
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier, verktyg och installationer 9 340   583   
  340   583   
Finansiella anläggningstillgångar          
Långfristiga fordringar 10 540   540   
  540   540   
Summa anläggningstillgångar  880   1 123   
      
Omsättningstillgångar          
Varulager m m          
Råvaror och förnödenheter  220   2 288   
Färdiga varor och handelsvaror  2 907   0   
  3 127   2 288   
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar 11 20 368   24 991   
Aktuella skattefordringar  1 515   1 333   
Övriga fordringar  1 454   608   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 39 235   26 067   
  62 572   52 999   
           
Kassa och bank 17 100 309   105 977   
        
Summa omsättningstillgångar  166 008   161 264   
SUMMA TILLGÅNGAR  166 888   162 387   
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Koncernbalansräkning 
 

Not    2018-12-31   2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital            
Stiftelsekapital   16 850   16 850   
Övrigt fritt eget kapital   35 537   32 506   
Årets resultat  7 220   7 799   
Summa eget kapital  59 607   57 155   
       
Avsättningar          
Uppskjuten skatt 13 4 278   4 388   
   4 278   4 388   
Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder  3 254   2 873   
Övriga skulder  10 141   41 297   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 89 608   56 674   
   103 003   100 844   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   166 888   162 387   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stiftelsen Goodcause 
Org.nr 802424-9966 20 (34)   
(kSEK om inget annat anges)      

 

 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 

 

  
Stiftelse- 

kapital 
Fritt eget 

Kapital 
Summa 

eget kapital 
        
Ingående eget kapital 2017-12-31 16 850 40 305 57 155 
Lämnade bidrag  -4 768 -4 768 
Årets resultat  7 220 7 220 
Utgående eget kapital 2018-12-31 16 850 42 757 59 607 
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Koncernens Kassaflödesanalys 
 

Not 2018 
 

2017 
 

  
 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   9 948   16 009   
Övriga ej likviditetspåverkande poster  3    
Avskrivningar  258   249   
Betald inkomstskatt 8 -3 057   -4 058   
Ränteintäkt och räntekostnad 6, 7 34   -5 155   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  7 186   7 045   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Förändring av varulager och pågående arbeten  -839   -1 094   
Förändring kundfordringar 11 4 623   -619   
Förändring av kortfristiga fordringar 12 -14 014   9 741   
Förändring leverantörsskulder  381   -2 779   
Förändring av kortfristiga skulder 14 1 778   -229 659   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -885   -217 365   
Investeringsverksamheten          
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 9 -15   -109   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0   203 904   
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -15   203 795   
Finansieringsverksamheten          
Utbetalda bidrag   -4 768   -6 010   
Förändring kortfristiga placeringar   0   -15 055   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -4 768   -21 065   
Årets kassaflöde   -5 668   -34 635   
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   105 977   140 612   
Likvida medel vid årets slut   100 309   105 977   
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Moderstiftelsens resultaträkning 
 

  Not         2018 
 

        2017 
 

  
 
Verksamhetens intäkter           
Aktieutdelningar   5 324   4 768   
    5 324   4 768   
Verksamhetens kostnader           
Förvaltningskostnader   -16   -10   
Övriga rörelsekostnader   2   -21   
    -14   -31   
            
Verksamhetsresultat   5 310   4 737   
            
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   215   0   
    215   0   
Resultat efter finansiella poster   5 525   4 737   
            
Årets resultat   5 525   4 737   
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Moderstiftelsens balansräkning 
 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

         
TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i koncernföretag 15 15 650   15 650   
Andra långfristiga fordringar  1 050   1 000   
       
Summa anläggningstillgångar  16 700   16 650   
           
Omsättningstillgångar          
           
Kortfristiga fordringar          
Fordringar hos koncernföretag 16 5 545   4 807   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1   1   
  5 546   4 808   
           
Kassa och bank 17 45   73   
Summa omsättningstillgångar  5 591   4 881   
SUMMA TILLGÅNGAR  22 291   21 531   
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital          
          
Bundet eget kapital   16 850   16 850   
Fritt eget kapital  5 429   4 673   
Summa eget kapital  22 279   21 523   
           
Kortfristiga skulder          
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  12   8   
  12   8   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  22 291   21 531   
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Moderstiftelsens rapport över förändringar i eget kapital 
 
 
 

  
Stiftelse 

kapital 
Fritt eget 

kapital 
Summa 

eget kapital 
        
Ingående eget kapital 2017-12-31 16 850 4 673 21 523 
Lämnade bidrag  -4 769 -4 769 
Årets resultat  5 525 5 525 
Utgående eget kapital 2018-12-31 16 850 5 429 22 279 
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Noter 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre 
avrundningsdifferenser kan därför förekomma i summeringar. 
  
  

Allmänna upplysningar 
Års- och koncernredovisningen upprättades med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciper har inte ändrats sedan föregående år. 
  

Koncernredovisning 
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 förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna 
kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, 
elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens 
egna kapital som tillkommit efter förvärvet  
  
  

Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen 
motsvarar ett nedskrivningsbehov. 
  
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen. 
  

Intäktsredovisning 
I koncernen redovisas varor vid leverans av produkter till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. 
  
Försäljning redovisas netto efter moms, intäkter från fondförvaltningen bokförs i den period som 
förvaltningen avser. Tjänsteuppdrag redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. 
Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs 
och faktureras.  
  

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare är operationella leasingavtal (ex hyresavtal). 
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
 

Kortfristiga ersättningar  
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då 
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 
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Inkomstskatter  
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. 
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i 
dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en 
återföring sker inom överskådlig framtid. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 
  
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av 
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar, se not 6. 
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas. 
 
       Antal år 
Immateriella anläggningstillgångar  5 
Materiella anläggningstillgångar  5  
  
Har en materiell eller immateriell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda 
värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. 
  

Långfristiga fordringar 
Tillgångar redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas de 
finansiella instrumenten till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. 
 

Varulager 
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip (LVP), dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. 

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

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärde. 
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Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. 
 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 
 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 

för osäkra kundfordringar. En kollektiv beräkningsmetod tillämpas för osäkra kundfordringar. 
 

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

Moderstiftelsen 
 

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av 
det som erhållits eller kommer att erhållas.  

 
Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.  
 
Inkomstskatter 
Stiftelsen är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). 
 

Aktier och andelar i dotterföretag  
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning 
från dotterföretag redovisas som intäkt. 
 
Lämnade bidrag 
I stiftelsen redovisas lämnade bidrag som en minskning av eget kapital. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 
Koncernen 
  2018 2017 
I nettoomsättningen ingår intäkter från      
elförsäljning 446 999 318 281 
försäljning alkoholfria drycker  8 417 7 013 
intäkter fondförvaltning 4 654    4 544 
 Summa 460 070 329 838 
     

  

Not 3 Arvode till revisorer 
Koncernen 
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter  
  2018 2017 
PwC      
Revisionsuppdrag  216 164 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 18 0 
Övriga tjänster  23  
 Summa 257 164 
      

 
Not 4 Operationella leasingavtal 
Koncernen 
 
Nominella värdet av framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till 
betalning enligt följande 
  2018 2017 
      
Inom ett år 898 1 185 
Senare än ett år men inom fem år 0 882 
 Summa 898 2 067 
   
Under periodens kostnadsförda leasningavgifter  1 253 1 136 
     

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda 

fastigheter/lokaler. Avtalet om hyra av lokal löper på fem år med möjlighet för företaget att förlänga 

med ytterligare 3 år efter avtalets utgång. Samtliga leasingavgifter anges i nominella belopp. 
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Not 5 Anställda och personalkostnader 
Koncernen  
 2018 2017 
Medelantalet anställda   
Kvinnor 21 21 
Män 21 20 
 Summa 42 41 
      
Löner och andra ersättningar   
Verkställande direktör 1 658 143 
Övriga anställda 14 478 13 838 
 Summa 16 136 13 981 
      
Sociala kostnader   
Pensionskostnader för Verkställande direktör 257 318 
Pensionskostnader för övriga anställda 1 333 1 204 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 090 4 881 
 Summa  6 680 6 403 
      
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 22 816 20 384 

 
 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Koncernen  
 
Antal styrelseledamöter på balansdagen   
Kvinnor  2 2 
Män 8 8 
 Summa  10 10 

 
Antal verkställande direktörer   
Män 2 2 
 Summa  2 2 

 

Moderstiftelsen  
 
Antal styrelseledamöter på balansdagen   
Kvinnor  0 0 
Män 4 4 
 Summa  4 4 

 
Stiftelsen GoodCause har inte haft några anställda under 2018. 
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Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Koncernen 
  2018 2017 
      
Ränteintäkter  35 201 
Återföring nedskrivning 0 3 503 
 Summa  35 3704 
      

 

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
Koncernen 
  2018 2017 
      
Vinstandelsränta 0 8 793 
Övriga räntekostnader 1 66 
 Summa 1 8 859 
      

  

Not 8 Skatt på årets resultat 
Koncernen 
 2018 2017   
    
Aktuell skatt  2 875 2 611  
Uppskjuten skatt  -113 444  
 2 762 3 055  
    
Skatt är beräknat på årets resultat innan skatt 9 468(10 854)kSEK.       
Skatt beräknad enl gällande skattesats (22%) 2 083 2 388   
Skatteeffekt förlust 416 212   
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 244 356   
Skatt hänförlig till tidigare årsredovisning -1 41   
Effekt av schablonränta på periodiseringsfond 17 16   
Effekt av utländska skattesatser 0 42   
Justering uppskjuten skatt  3 0  
Summa  2 762 3 055   
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Not 9 Materiella anläggningar 
Koncernen 

 

Not 10 Andra långfristiga fordringar  
Koncernen 
  2018-12-31 2017-12-31 
      
Deposition 540 540 
Summa 540 540 

 
 

Not 11 Uppskattningar och bedömningar 
Koncernen 
  
Kundfordringar är en betydande post i balansräkningen. Koncernen har en stor mängd utestående 
fakturor till mindre belopp. Utifrån historisk statistik har en beräkningsmodell tagits fram där 
nedskrivning för osäkra kundfordringar görs utifrån förfallodatum för kundfordringarna. Årets 
resultat har belastats med 169kSEK (299kSEK) för nedskrivningar. Att fastställa nedskrivningsbehovet 
är en väsentlig och svår bedömningsfråga. 
  
  

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen 
  2018-12-31 2017-12-31 
      
Förutbetalda hyror  320 309 
Upplupna intäkter el 37 553 24 153 
Övriga poster 1 362 1 605 
Summa  39 235 26 067 
      

  

 

 

 
 

 2018-12-31 2017-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 1 746 1 637 
Inköp inventarier och datorer  14 109 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 760 1 746 
      
Ingående avskrivningar -1 163 -914 
Årets avskrivningar -259 -249 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 420 -1 163 
      
Utgående redovisat värde 340 583 
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Not 13 Avsättningar för uppskjuten skatt 
Koncernen 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Avsättningar för uppskjuten skatt 4 685 4 798   
Outnyttad underskottsavdrag -407 -410   
  4 278 4 388   
 
       

 

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen 
  2018-12-31 2017-12-31 
      
Förutbetalda intäkter elhandel 17 882 12 876 
Upplupna elcertifikat  30 012 10 513 
Upplupna semesterlöner 722 780 
Upplupna sociala avgifter 227 658 
Upplupna kostnader för såld el  20 290 11 514 
Förutbetalda intäkter årsavgifter 8 955 8 580 
Övriga poster 11 520 11 753 
Summa 89 608 56 674 
      

 

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag 
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% 
GodDryck i Sverige AB 559004-9127 Stockholm 100% 
GoodCause Invest AB 556891-7966 Stockholm  100% 
       

Moderstiftelsen 
 
Namn  Kapital       Rösträtts     Antal              Bokfört värde 

andel        andel        andelar           2018      2017 

GoodCause Holding AB 100%  100% 100 000 15 650 15 650 

 
                     Org nummer   Säte  
GoodCause Holding AB 556672-9769 Stockholm    
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Not 16 Fordringar hos koncernföretag 
Moderstiftelsen 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 4 807 6 050   
Tillkommande fordringar 5 545 4 767   
Avgående fordringar -4 760 -6 010   
Omklassificering  -50 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 545 4 807   
        

 

Not 17 Likvida medel 
Koncernen 
  2018-12-31 2017-12-31   

Likvida medel       

Kassamedel 100 309 105 977   

  100 309 105 977   

        

Moderstiftelsen 
  2018-12-31 2017-12-31   

Likvida medel       

Kassamedel 45 73   

  45 73   

 
 

Not 18 Ställda säkerheter 
Koncernen 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Danske Bank 2 622 2 622   
NordPool 10 377 6 335   
Företagsinteckningar 61 000 61 000   
Summa  73 999 69 957   
        

  

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Moderstiftelsen 
  
Styrelsen för Stiftelsen GoodCause beslutade på styrelsemöte 20190326 att lämna bidrag till 
välgörenhet om 5,3 MSEK den 9 maj 2019 baserat på 2018 års verksamhetsresultat. 
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Ordinarie ledamot  Ordinarie ledamot 
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