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VD-ord GoodCause Ideas
Drömmen om GoodCause handlar om att
starta och driva företag som, genom de
gemensamma kärnvärdena enkelhet, prisvärdhet och ärlighet, genererar pengar till
välgörande ändamål. Hittills har två bolag
startats, GodEl och GodFond, och båda
bolagen har idag nått en stabil nivå och är
lönsamma.
GoodCause Ideas har en nyckelroll i att uppnå drömmen om GoodCause. Förutom att
arbeta med affärsutveckling i befintliga bolag
är GoodCause Ideas uppgift att fungera som
en plattform för nya God-bolag.

Resterande 15% kvarstår i GoodCause
Invest I AB och skänks till välgörande ändamål, antingen direkt eller indirekt genom
att investerarna i GoodCause Invest I AB
föreslår att medlen går till GoodCause Ideas. Om det går bra för GoodCause Invest I
AB betyder det därför att GoodCause Ideas
kan få mer resurser att lägga på utveckling
av nya, möjliga bolag.
Vi ser fram emot ett spännande 2013 med,
bland mycket annat, lanseringen av lyckotjänsten GodKort som blir ytterligare ett
steg i drömmen om GoodCause.

Under 2012 har vi arbetat med lanseringen
av GoodCause nästa satsning mot den breda konsumentmarknaden och vi är glada att
meddela att det äntligen är dags för oss på
GoodCause att lansera en äkta lyckotjänst!
Under 2013 lanserar GoodCause Ideas vykortstjänsten GodKort som uppmanar till
att göra världen lyckligare genom att skicka
personliga vykort. Med GodKort kan man
skicka vykort direkt från mobilen genom att
digitala foton omvandlas till fysiska vykort.
Om satsningen går bra är ambitionen att
GodKort så småningom blir ett eget bolag.
Under 2012 startades även 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. Investerarna får
vinstandelsränta (90 dagars statsskuldränta
samt 85% av överskjutande avkastning).
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Peter Roland,
VD för GoodCause Ideas

Förvaltningsberättelse
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Styrelsen och verkställande direktören för GoodCause Ideas AB, organisationsnummer 556834-6505,
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Verksamheten
Allmänt om GoodCause Ideas AB
Stiftelsen GoodCause vision är att starta och
driva företag som genom enkelhet, prisvärdhet
och ärlighet genererar pengar till välgörande ändamål. Sedan starten har stiftelsen startat GodEl
och GodFond. Visionen slutar dock inte med
dessa två bolag – GoodCause har en ambition
att starta en rad bolag inom olika branscher,
med gemensamma kärnvärden. Eftersom all
avkastning från GodEl och GodFond ska gå till
välgörande ändamål och kunderna i de enskilda
bolagen får välja hur den ska fördelas, kan vi inte
ta resurser från dessa bolag för att utveckla nya
idéer och bolag som inte är kopplade till deras
verksamheter. För att hantera den utmaningen
startade Stiftelsen GoodCause i december 2010
bolaget GoodCause Ideas AB.
Syftet med GoodCause Ideas är att fungera som
en plattform för nya God-bolag samt genom entreprenörskap få bolagen som stiftelsen GoodCause äger att växa. Bolagets intäkter har historiskt framförallt kommit från konsultinsatser för
GodEl och föredrag.
GodKort
Under 2012 påbörjades lanseringen av GoodCause nästa satsning riktad mot den breda
konsumentmarknaden: GodKort. Tjänsten gör
det möjligt att skicka vykort direkt från mobilen
genom att omvandla digitala, personliga foton till
fysiska vykort. GodKort kommer initialt att drivas som en affärsenhet inom GoodCause Ideas,
med möjligheten att bli ett enskilt bolag om satsningen blir framgångsrik.
GoodCause Invest I AB
Under 2012 startades GoodCause Invest I
AB som är ett helägt dotterbolag till GoodCause Ideas. Syftet med GoodCause Invest I
AB är att investera kapitalet som bolaget får in
i företagsobligationer och liknande värdepapper med kreditrisk i nordiska och internationella
företag. Affärsidén är att generera en långsiktigt

stabil, absolut avkastning till en balanserad risk.
Se mer information om GoodCause Invest I AB
nedan.
GoodCause-koncernen
GoodCause Ideas AB ingår i GoodCausekoncernen vars syfte är att starta och driva bolag
som erbjuder konkurrenskraftiga produkter och
tjänster samtidigt som avkastningen skänks
till välgörande ändamål. Systerbolagen GodEl
och GodFond startades 2005 respektive 2009.
Bolagen erbjuder el till privatpersoner respektive
sparprodukter till privatmarknaden och institutionella investerare i Sverige.
Inom GoodCause finns samarbetsavtal med
SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand, Barncancerfonden
samt IOGT-NTO. Inklusive föreslagen utdelning
2013 kommer GoodCause sammanlagt att ha
skänkt 26,6 miljoner kronor till välgörenhet.
Detta unika koncept bygger på att det inte finns
några privata ägarintressen. Stiftelsen GoodCause har fått donationer av Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Ebbe
Krook, Lena Krook, Per Ludvigsson och Catella.

Ägarförhållanden
GoodCause Ideas AB samt systerföretagen
GodEl (556672-9926) och GodFond i Sverige
AB (556745- 7444) är, via GoodCause Holding AB (556672-9769), helägt av den Stockholmsbaserade Stiftelsen GoodCause (8024249966). Samtliga utdelningar som emottags från
koncernens rörelsedrivande bolag, lämnas som
bidrag och anslag till organisationer som främjar
allmännyttiga eller välgörande intressen. Ytterst
finns således inget privat ägande inom GoodCause-koncernen. I praktiken innebär detta att
de utdelningar som i vanliga aktiebolag delas ut
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till ägarna, i GodEls och GodFonds fall via Stiftelsen GoodCause, skänks till välgörenhet.
Koncernredovisning upprättas av Stiftelsen
GoodCause.

Väsentliga händelser under året
GodKort
GoodCause Ideas började under 2012 arbeta
med utvecklingen av GodKort, en ny tjänst som
lanseras inom ramen för GoodCause Ideas under 2013. Tjänsten gör det möjligt att skicka
vykort direkt från mobilen genom att omvandla
digitala, personliga foton till fysiska vykort. Under
2013 kommer applikationer för smartphones
samt en hemsida för GodKort att lanseras. GodKort kommer initialt att drivas som en affärsenhet inom GoodCause Ideas, med möjligheten
att omvandlas till ett enskilt bolag om satsningen
blir framgångsrik. En logga för GodKort har utformats och skänkts av Lasse Åberg, som även
har skänkt loggorna för GodEl och GodFond.
GoodCause Invest I AB
GoodCause Invest I AB startades under 2012
som ett helägt dotterbolag till GoodCause Ideas.
Under 2012 utfärdades vinstandelslån som löper
till 2017. Syftet är att investera i företagsobligationer och liknande värdepapper med kreditrisk i
nordiska och internationella företag. Affärsiden är
att generera en långsiktigt stabil absolut avkastning till en balanserad risk. Målsättningen är att
under lånets löptid leverera och utbetala en årlig
avkastning (ränta) till investerarna på 5%.
Styrelse och ledning för GoodCause Invest
I AB och advokatbyrån Vinge arbetar helt
utan ersättning och övriga kostnader (främst
bankavgifter) hålls till ett minimum. Vinstandelsräntan utgör 90 dagars statsskuldränta
samt 85% av överskjutande avkastning. Resterande 15% kvarstår i bolaget och skänks till
välgörande ändamål. Kvarstående överskott ligger till grund för det koncernbidrag GoodCause
Ideas AB. Investerarna i GoodCause Invest I AB
föreslår om de önskar att medlen går direkt till en
välgörenhetsorganisation, via Stiftelsen GoodCause, eller om det indirekt går till GoodCause
Ideas. Good Cause Ideas kan således, efter investerarnas förslag, använda dessa medel i sin
verksamhet för att utveckla nya God-Bolag.
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Kommentarer till finansiell utveckling och
ställning
(Siffror inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.)
GoodCause Ideas gör en vinst om 0,1 mkr
(-0,5 mkr). Bolagets personalkostnader täcks
av konsultarvoden, medan diverse utvecklingskostnader för 2012 har en negativ inverkan på
resultatet.
Det egna kapitalet vid utgången av 2012 uppgick till 1,2 miljoner kronor.
Likvida medel uppgick till 0,1 miljoner kronor
den 31 december 2012.				
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Flerårsjämförelse
(kSEK om inget annat anges)

						

			

2012

Nettoomsättning 				

		

1 007 			

2010/2011

374

Rörelseresultat 							 -97 			

-484

Balansomslutning 						

795

1 484 			

Medelantal anställda 							
Soliditet, % 								

1

		

1

81 			

72

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel				

1 021 302

Årets vinst		

137 613

Summa		

1 158 915

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägarna utdelas
(0,38 SEK per aktie), totalt 		

19 000

i ny räkning balanseras		

1 139 915

Summa 			

1 158 915
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Styrelsens yttrande över
den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 81 procent.
Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet,
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande
nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den
föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 §
2-3 st. (försiktighetsregeln).
Utdelningen kommer att ske 2013-04-18.
Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2012-12-31
hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, jämte till dessa hörande noter.

Källa: SOS Barnbyar, fotograf Christian Wictorin
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Resultaträkning
(kSEK)

						
			

Not

					

2012-01-01

2010-12-21

-2012-12-31

-2011-12-31

			
Nettoomsättning 							
Övriga rörelseintäkter 						

1 007 		
15 			

374
-

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 						

-170 		

-94

Personalkostnader 				

1 			

-949 		

-764

Rörelseresultat 							

-97 		

-484

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter 			

			

6 		

6

Räntekostnader
och liknande resultatposter 			

			

- 		

-1

Resultat före skatt 							

-91 		

-479

Erhållet koncernbidrag 						

229 			

Årets resultat 								

138 		

-

-479
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Balansräkning
(kSEK)

						

Not

2012-12-31

2011-12-31

Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 			

2 			

500 			

-

Fordringar hos koncernbolag 						

794 			

-

Aktuella skattefordringar 						

63 			

5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 			

13 		

110

Summa kortfristiga fordringar 						

870 		

115

Kassa och bank 							

114 		

680

1 484 		

795

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Summa tillgångar

						

						 Not		

2012-12-31

2011-12-31
Källa: SOS Barnbyar, fotograf Karin Ardell
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Balansräkning
(kSEK)

Eget kapital och skulder

Eget kapital 					 3
Bundet eget kapital
Aktiekapital 								

50 		

50

1 021 		

1 000

138 		

-479

Summa fritt eget kapital 					

1 159 		

521

Summa eget kapital 							

1 209 		

571

Summa bundet eget kapital

					

50 			50

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 						
Årets resultat 								

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 						

- 			

2

Övriga kortfristiga skulder 						

163 			

58

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 			

112 		

164

Summa kortfristiga skulder 						

275 		

224

Summa eget kapital och skulder 					

1 484 		

795

Inga 		

Inga

Inga 		

Inga

Ställda säkerheter

						

Ansvarsförbindelser 					
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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 Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

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

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

Fordringar
Fordringar är värderade till belopp varmed de beräknas inflyta.

Nyckeltalsdefinitioner

Medelantal anställda: totalt antal arbetade timmar dividerat med företagets årsarbetstid för en heltidsanställd. För 2012 är årsarbetstiden 2000 timmar.
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Not 1 Personal
						

2012-01-01

2010-12-21

			

-2012-12-31

-2011-12-31

					

			
Medelantalet anställda
Medelantalet anställda har varit 					

1 		

1

varav män 							

1 		

1

till VD 									

554 		

336

till övriga anställda 							

135 		

142

Sociala avgifter har utgått med 					

252 		

263

60 		

76

-23 		

42

Styrelseledamot 							

1 		

1

varav män, % 							

100 		

100

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader har utgått med

varav pensionskostnader till VD 			
varav pensionskostnader till övriga anställda 		

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare,
antal på balansdagen

VD och andra ledande befattningshavare 				
varav män, % 							

1
100 		

1
100

Not 2 Andelar i koncernföretag
Andelar i dotterbolag
				

Kapitalandel
%

GC Invest I AB 			

100% 		

				
GC Invest I AB

RösträttsAntal andelar
andel % 				

Bokfört värde
12-12-31

100%

500 000

500 000

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556891-7966

Stockholm

500 000 		

0
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Not 3 Eget kapital
2011

					

Aktiekapital

Balanserat resultat

Inbetalt aktiekapital 					

50 			

- 			

-

Erhållet aktieägartillskott 				

- 			

1 000 			

-

Årets resultat 						

- 			

- 		

-479

Belopp vid årets utgång 				

50 			

1 000 		

-479

2012

					

Aktiekapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång 				

50 			

1 000 		

-479

Omföring av föregående års resultat 			

- 			

-479 		

479

Erhållet aktieägartillskott				

-			

500 			

Årets resultat 						

- 			

- 		

138

Belopp vid årets utgång 				

50 			

1 021 		

138

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till 1 500 (1 000)

Källa: Foto från Läkare Utan Gränser
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Årets resultat

-
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GoodCause Ideas

Stockholm 2013-04-

Peter Roland						Stefan Krook
Verkställande direktör					Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
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