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VD-ord
i september. Trots misslyckandet med GodKort så
gläds vi på GoodCause Ideas över att GoodCause
bolagssatsningar hittills har genererat 53,9 MSEK
(inkl föreslagen utdelning 2015) till GoodCause 8
välgörenhetspartners. Pengar som genom deras
verksamheter kommer att göra världen bättre.

Fotograf: Ida Sandberg

Under 2015 hade Stiftelsen GoodCause sitt 10
års-jubileum. GoodCause syfte är att starta och
driva företag som genom företagande och entreprenörskap genererar vinster som gör det möjligt
för GoodCause välgörenhetspartners att förbättra
världen. GoodCause Ideas fungerar som koncernens plattform för nya bolag. Stor del av verksamheten går ut på att utvärdera företagsidéer samt
utveckla dem med målsättningen att de ska bli
egna företag inom GoodCause. I samband med
10 års-jubiléet lanserades det senaste tillskottet
till GodBolags-familjen, GodDryck. Förarbetet till
lanseringen har gjorts inom ramen för GoodCause
Ideas verksamhet. GodDryck ska sälja alkoholfria
drycker till mat och fest. I juni lanserade bolaget sin
första produkt via Systembolaget; GodDryck No 1
Goda Bubblor, ett ekologiskt mousserande vitt vin.
Under 2015 sa GoodCause Ideas även farväl till
bolagssatsningen GodKort. Satsningen har sedan
2013 varit en del av GoodCause Ideas verksamhet
men tyvärr misslyckade den med att nå de uppsatta
förväntningarna och beslutet om nerläggning togs

Peter Roland

VD för GoodCause Ideas
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för GoodCause Ideas AB, organisationsnummer 556834-6505, får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

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.
GodDryck
Under 2015 bildades GodDryck i Sverige AB,
(559004-9127), en satsning riktad mot den breda
konsumentmarknaden genom import och försäljning
av alkoholfria drycker. GodDryck drevs dessförinnan
som en affärsenhet inom GoodCause Ideas. Under sitt
första verksamhetsår har bolaget sålt ett alkoholfritt
mousserande vin under namnet GodDryck No1 Goda
Bubblor.
GodKort
Under 2015 fattades beslut om att lägga ner GodKort,
en satsning som gör det möjligt att skicka vykort direkt
från mobilen genom att omvandla digitala, personliga
foton till fysiska vykort. GodKort drevs under året som
en affärsenhet inom GoodCause Ideas. Bakgrunden
till nedläggningen beror på ett avtagande intresse och
svaga försäljningssiffror.
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%.

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 Invest I AB gör till ägaren,
GoodCause Ideas. Investerarna i GoodCause Invest
I AB föreslår om de önskar att medlen går vidare till
Stiftelsen GoodCause och därifrån direkt till en välgörenhetsorganisation eller om det indirekt går till välgörenhet
genom att medlen går till GoodCause Ideas. GoodCause
Ideas kan, efter investerarnas förslag, använda dessa
medel i sin verksamhet för att utveckla nya God-Bolag.
GoodCause-koncernen
GoodCause Ideas AB ingår i GoodCause-koncernen
vars syfte är att starta och driva bolag som erbjuder
konkurrenskraftiga produkter och tjänster samtidigt
som avkastningen skänks till välgörande ändamål.
Systerbolagen GodEl och GodFond startades 2005
respektive 2009. Bolagen erbjuder el till 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 2015 kommer GoodCause
sammanlagt att ha skänkt 53,9 MSEK till välgörenhet.
Detta unika koncept bygger på att det inte finns
några privata ägarintressen. Stiftelsen GoodCause
har fått donationer av Karl-Johan Persson, Stichting
af Jochnick, Stefan Krook, Ebbe Krook, Lena Krook,
Per Ludvigsson och Catella.

Ägarförhållanden
GoodCause Ideas AB samt systerföretagen GodEl
(556672-9926), GodFond i Sverige AB (5567457444) och GodDryck i Sverige AB (559004-9127) är,
via GoodCause Holding AB (556672-9769), helägt
av den Stockholmsbaserade Stiftelsen GoodCause
(802424-9966). Ytterst finns således inget privat
ägande inom GoodCause-koncernen.
Koncernredovisning upprättas av Stiftelsen GoodCause.

Väsentliga händelser under året
GoodCause Ideas påbörjade under året lanseringen
av nästa satsning mot den breda konsumentmarknaden: GodDryck. Verksamheten inbegriper import
och försäljning av alkoholfria drycker. I december
slöts ett samarbetsavtal med Systembolaget,
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Förvaltningsberättelse fort.
som under våren 2015 började att sälja ett alkoholfritt mousserande vin under namnet Goda Bubblor.
GodDryck har under 2014 drivits som en affärsenhet inom
GoodCause Ideas, och har under 2015 ombildats till ett
aktiebolag.

Kommentarer till finansiell utveckling
och ställning
(Siffror inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.)
GoodCause Ideas genererade under 2015 en vinst
om 0,6 (1,2) MSEK. Personalkostnader och övriga
kostnader täcks i första hand av konsultarvoden och
koncernbidrag från GoodCause Invest. Styrelsen
föreslår att 223 348 (248 480) SEK delas ut till väl-

Fotografi från SOS Barnbyar
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görande ändamål via Stiftelsen GoodCause. Dessa
medel har kommit bolaget tillhanda via koncernbidrag
från GoodCause Invest 1 AB.
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2015 till
2,4 (3,5) MSEK.
Likvida medel uppgick till 0,7 (1,3) MSEK per den 31
december 2015.

GoodCause Ideas AB
556834-6505
(kSEK, om inget annat anges)

Flerårsjämförelse
2015
Nettoomsättning

2014

2013

2012

2010/11

442

412

465

1 007

374

-469

-656

-986

-97

-484

Balansomslutning

4 841

4 752

2 966

1 484

795

Antal anställda (st)

1

1

1

1

1

64,0

84,0

86,0

81,0

72,0

Rörelseresultat

Soliditet %

Förslag till vinstdisposition
(SEK)
Till årsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst
Summa

1 711 890
636 667
2 348 557

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att
till aktieägarna utdelas
(4,47 SEK per aktie), totalt

223 348

i ny räkning balanseras

2 125 209

Summa

2 348 557

Utdelningen planeras att utbetalas 2016-04-20
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Styrelsens yttrande över
föreslagen vinstutdelning
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar
bolagets soliditet till 62 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).

Fotograf: Tor Lundberg Tuorda, Naturskyddsföreningen
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Utdelningen kommer att ske 2016-04-20
Beträffande bolagets redovisade resultat för
räkenskapsåret och ställning per 2015-12-31 hänvisas
till nedanstående resultat- och balansräkningar, jämte till
dessa hörande noter.

GoodCause Ideas AB
556834-6505
(kSEK, om inget annat anges)

Resultaträkning
Not
Nettoomsättning

2015

2014

442

412

-25

-27

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

2

-211

-291

Personalkostnader

3

-675

-750

Summa rörelsens kostnader

-911

-1 068

Rörelseresultat

-469

-656

0

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

-6

-1

Summa resultat från finansiella poster

-6

-1

-475

-655

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

4

1 295

2 183

Skatt på årets resultat

5

-183

-353

637

1 175

Årets vinst
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Balansräkning
Not

2015-12-31

2014-12-31

6

500

500

500

500

0

115

0

11

3 653

2 757

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

33

3 661

2 801

680

1 336

Summa omsättningstillgångar

4 341

4 252

Summa tillgångar

4 841

4 752

50

50

1 712

2 285

637

1 175

Summa fritt eget kaptial

2 349

3 460

Summa eget kapital

2 399

3 510

901

624

0

6

Skulder till koncernföretag

869

0

Aktuella skatteskulder

467

428

Övriga kortfristiga skulder

121

76

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital

7

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets vinst

Obeskattade reserver
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Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

84

108

Summa kortfristiga skulder

1 541

618

Summa eget kapital och skulder

4 841

4 752

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Tilläggsupplysningar och noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundningsdifferenser kan därför
förekomma i summeringar.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättas med tillämpning
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
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.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar är värderade till belopp varmed de
beräknas inflyta.

aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
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).
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp
i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som
bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

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

Fotograf: Ylva Hansdotter, Barncancerfonden
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Not 2 Ersättning till revisorerna
2015

2014

Revisionsuppdrag

18

7

Summa

18

7

2015

2014

Män

1

1

Summa

1

1

367

442

56

48

Summa

423

490

Sociala avgifter enligt lag och avtal

133

154

82

85

638

729

PwC

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Medelantalet anställda (st)

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda

Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören
Summa

Not 4 Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag

2014
2 716

Lämnade koncernbidrag

-869

0

Periodiseringsfond

-278

-533

1 294

2 183

Summa

10

2015
2 441

GoodCause Ideas AB
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Not 5 Skatt på årets resultat
2015

2014

Aktuell skatt

183

353

Skatt på årets resultat

183

353

Redovisat resultat före skatt

820

1 528

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)

180

336

2

16

-1

0

2

1

183

353

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad

Not 6 Andelar i koncernföretag
2015

2014

Ingående anskaffningsvärde

500

500

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

500

500

Koncernen
GoodCause Invest 1 AB

Org.nr

Säte

Kapitalandel %

556891-7966

Stockholm

100
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Not 7 Förändring av eget kapital

Eget kapital 2014-12-31

Aktiekapital

Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
eget
kapital

50

3 460

3 510

-1 748

-1 748

637

637

2 349

2 399

Utdelning enligt beslut
av årsstämman
Årets resultat
Eget kapital 2015-12-31

50

Aktiekapitalet består av 50 000 st aktier à 1SEK.
Villkorat aktieägartillskott
Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 2 250 (2 250).

Not 8 Obeskattade reserver
2015-12-31

12

2014-12-31

Periodiseringsfond beskattningsår 2014

91

91

Periodiseringsfond beskattningsår 2015

533

533

Periodiseringsfond beskattningsår 2016

278

0

Summa

902

624
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