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GOODCAUSE HOLDING AB

styrelsen och Verkställande Direktören-förå::i:Å:?åiSit AB får härmed avse årsredovisnins

lnnehåll

Förvaltni n gsberättelse
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FÖRVALTNINGSBERATTELSE

Allmänt om verksamheten

Goodcause Holding AB är ett holdingbolag för all verksamhet i stiftelsekoncernen GoodCause

och ägs till 100 % av Stiftelsen GoodCause.

Bolaget har två rörelsedrivande dotterbolag; GodEl i Sverige AB (www.godel.se) och GodFond i

Sverige AB (www.godfond.se). GoodCause Holding AB äger 100% av båda bolagen'

GodEl i Sverige AB är ett elhandelsbolag på den svenska elmarknaden för privatkunder. Bolagets

affärsidö är att genom prisvärdhet, ärlighet och enkelhet samt att vara en del av GoodCause (dvs

att avkastningen går till välgörenhet) bli de många svenskarnas elbolag'

GodFond i Sverige AB bedriver fondverksamhet och förvaltar för närvarande sin första fond

GodFond Sverige & Världen som investerar på såväl på den svenska och globala aktiemarknaden'

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

GodFond i Sverige AB startade sin fondverksamhet under våren 2009 och förvaltar sedan 22 april

sin första fond GodFond Sverige & Världen. Per den 31 december 2009 hade den forvaltade

fondförmögenheten vuxit till övlr 500 Mkr vilket är i linje med den nivå från vilken bolagets verksam-

het beräknats kunna generera överskott att dela ut till välgörenhet.

lnga anställda har funnits i holdingbolaget under året'

Flerårsöversikt över resultat och ställning

Nettoomsättning (kkr)

Rörelseresultat (kkr)

Medelantalet anställda
Balansomslutning (kkr)

Soliditet

18 59;
95%

2008

-15

17 615
94%

2007

-4

14 07;
93%

2006

-22

12 88;
84%

2009
35

5
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Förslag till vinstdisposition i (kr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat
Arets resultat

17 489 510

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att

till aktieägare utdelas (37,2kr per aktie) , totalt
i ny räkning balanseras

17 489 510

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 93%. Soliditeten är mot bakgrund

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

föipliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den fÖreslagna

utdelningen kan därmed försvaras med hänsnyn tillvad som anförs iABL 17 kap 3 $ 2-3 st.

(försiktighetsregeln).

Utdelningen kommer att utbetalas 2010-05-21-

Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2009-12-31

hänvisas till nedanstående resultat och balansräkningar, jämte till dessa hörande noter.

13 765 043
3724 467

3 720 000
13 769 510
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RESULTATRÄKNING (i kkr)

Rörelsens intäkter

Neftoomsåftning

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

RÖRELSERESULTAT

Resultat från fi nansiella investerinoar

Anteciperad utdelning från dotterbolag

Ränteintäkter

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

RESULTAT FÖRE SKATT

Skatt på årets resultat

ARETS RESULTAT

Tilläggs-
upDlvsnino

2009-01-0'l 2008-01-01

2009-12-31 2008-'.12-31

35

3720

0

Not 1 -15

-15

3 500

2

3725

3725

3 725

3 487

3 487

3 487
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BALANSRÄKNING (ikkr)

TILLGANGAR

Fi n an si e I I a an I äg g ni ng stillg å ng ar

Andelar i dofterbolag

S u m ma an I äg gn i ng stillgång a r

Q m sättn ing sti llg ång a r

Kortfristioa fordrinoar

Fordringar hos koncembolag

Övriga kortfristiga fordringar

Kassa och bank

S u m ma om säftni ng stil lg å nga r

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eqet Kaoital

1T_*:_:e-:li3:'3
Aktiekapital (100 OOO aktier med kvotuärde 1)

Summa bundet eget kaPital

Frift eget kapital

Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kaPital

Summa eget kaPital

Kortfristiqa skulder

Skulder till koncernbolag

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Ställda såkerheter

Ansvarsförbindelser

2009-12-31 2008-12-31

14 100 14 100

14 100 14 100

Not 2

Not 3

3 720

2

768

4 490

18 590

100

13 765
3725

17 490

17 590

1 000

18 590

3 500

15

3 515

17 615

100

13 028
3 487

16 515

16 615

1 000

17 615

INGA

INGA

100

/NGA

INGA
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GoodCause Holdlnq AB Oro nr 556672-9769

*nruarulro

lu-ÄecsuppLYsNtNGAR & NorER

Redovisnings- & värderingsprinciper
Tillämpade ådovisningsprinciper överensstämmer med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning
GoodGause Holding AB upprättar ingen koncenredovisning, med hånvisning till att företaget och samtliga dotterföretag

omfattas av en konernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, Stiftelsen Goodcause, org.nr 802424-9966.

Fordringar
Fordringar är värderade till belopp varmed de beräknas inflyta.

Personal
Verksamheten har bedrivits utan anstållda. lnga löner eller ersättningar har utbetalats.

Not I - Arvode och kostnadsersättning till revisor

Koncemens verksamhetsbolag GodEl i Sverige AB står för samtliga bolagets revisionskostnader.

Not 2 - Andelar i dotterbolag

GodEl i Sverige AB
GodFond i Sverige AB

lngående balans
Under året lämnade aktieägartillskott

Utgående bokfört vårde

lJ ppo ifter om dotte rbol ao
GodEl i Sverige AB
GodFond iSverige AB

14 100

Orq nr Säte Eqet kaPital Resultat

556672-9926 Stockholm 12 969 6 386

556745-7444 Stockholm 2361 223

Kaoitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

100,0% 100,0% 100 000 11 850

100,0% 100,0% 'l 500 000 2250

14 100

13 350
750

Sida6 av 7



GoodCause

Not3-Egetkapital

Belopp vid årets ingång
Omföring av fg års resultat
Mottaget aktieägafi il lskott
Utdelning
Årets resultat

Belopp vid ärets utgäng 100

Aktieågarna har låmnat villkorade aktieågartillskott som uppgär till 9 800 kkr (9 050 kkr).
- I årets resultat ingår anteciperad utdelning med 3 720 kkr (3 500 kkr)

stod<hotm2olo- 6g -OV

Aktiekaoital
100

Balanserat
resultat
13 028
3 487

750
-3 500

13 765

Ärets
resultat

3 487
-3 487

3725',

3 725

kz-w
Karl-Johan Persson

Ledamot

Min revisionsberåttelse har lämnats 20 to- Of -O {
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i

GoodCause Holding AB

Org nr 556672-9769

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i GoodCause Holding AB för är 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som

har ansvaret för räkenskapshandlingarna och frjrvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar ar atttttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utfcjrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jagplanerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också

att pröva redovisningsprinciperna och s[relsens och verkställande direktörens tillämpning av dem

samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort
när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhällanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rätfvisande bild av

bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstgker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten

enligt förslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

den +/3 4o/:,7y't*

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor


