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GODEL I SVERIGE AB

Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl i Sverige AB får härmed avge årsredovisning

för räkenskaPsåret 2009.
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FöRVALTN INGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

GodEl är ett elhandelsbolag och en prispressare på den svenska marknaden för privatkunder. Bolaget

startade sina elleveranser ijuni 2005 och i december 2009 levererade bolaget el till drygt 89 000 kunder.

Det unika med bolaget är att alla framtida utdelade medel kommer skänkas till välgörenhet. Detta är

möjligt tack vare att bolaget via GoodCause Holding AB, är helägt av Stiftelsen GoodCause.

Stiftelsen GoodCauses stadgar fastslår att stiftelsen genom att mottaga överskott från sina rörelse-

drivande bolag (i dagsläget GodEl och GodFond) skall lämna bidrag och anslag till organisationer som

genom sin verksamhet främjar ett allmännyttigt eller välgörande intresse.

ytterst finns således inget privat ägande inom GoodCausekoncernen. I praktiken innebär detta att den

avkastning som i "vanliga aktiebolag" gått till ägarna, i GodEls fall via Stiftelsen GoodCause, går till

välgörenhät. Våren 2009 erhöll stiftelsen således 3,5 Mkr i utdelning från sitt dotterbolag GodEl'

varav hela beloppet skänktes till välgörenhet.

Ägarförhållande

Bolaget är ett hetägt dotterbolag till GoodCause Holding AB (556672-9769) som i sin tur ägs av Stiftelsen

GoodCause. Koncernredovisning upprättas av Stiftelsen GoodCause (802424-9966)'

Verksamheten under räkenskapsåret

GodEls nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till 327 Mkr, vilket är en ökning med 12% jämfört

med föregående år. ökningen i nettoomsättning är till stor del relaterad till tillväxten i antalet kunder.

Botagets resultat före skatt ökade titl 8,6 (7,1) Mkr. Resultatförbättringen beror främst på GodEls högre

genomsnittliga antal kunder med leverans under 2009 jämfört med 2008.

GodEls resultat efter skatt uppgår till 6,4 (6,8) Mkr. Till största del beror minskningen på att bolaget, till

skillnad mot föregående år, inte hade några ansamlade forlustavdrag kvar att utnyttja med konsekvensen

att skattekostnaderna under 2009 ökade. Resultatet har även under 2009 haft en mindre positiv påverkan

av finansiella poster.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

GodEl ökade antatet kunder med leverans med 16% till drygt 89 000 kunder vilket ger en god marginal till

den lägsta nivå, som gör att verksamheten kan leverera överskott.

I Svenskt Kvalitetsindexs årliga mätning av kundnöjdhet i elbranschen placerade sig GodEl för andra året

itoppskiktet.

I november 2o0g utnämndes GodEl i en konsumentundersökning av varumärkesbyrån Differ till sveriges

grönaste varumärke.

I en kundservicemätning som årligen utförs av Teleperformance, som räknas till världens största företag

inom outsourcad kundsårvice vann GodEl i mars 2009 första pris för bästa kundservice inom energi-

branschen i Sverige.
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Flerårsöversikt över resultat och ställning

2009 2008 2007 2006

Nettoomsättning (kkr)

Tillväxt

Rörelseresultat (kkr)

Arets resultat (kkr)

Antal kunder**

Utdelning till välgörenhet (kkr)

Utdelning till välgörenhet per kund (kr).*

Resultat per kund (kr).*

Antal kunder (i december)*

Medelantalet anställda

Balansomslutning (kkD

Soliditet

" antal hushåll med leverans från GodEl
** genomsnittligt antal hushåll med leverans från GodEl under året
***-beräknat på utdelningen för 2009 enligt förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition (i kr)

Till årstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat

Arets resultat

327 938

12%

7 886

6 386

85 976

3 500

41 
***

74

89 700

53

214 983

6%

293 325

107%

4 549

6 751

68 835

3 500

51

98

77 000

56

220 206

5%

141 699

202%

3 113

4 378

48 415

2200
45

90

65 400

42

151 337

4Yo

46 962

2 038%

-6 660

-6 455

15 750

500

32

-410

27 000

21

84 801

1%

6 483 651

6386111

12 869 762

3 500 000

I 369 762

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att

till aktieägare utdelas (35 kr per aktie), totalt

i ny räkning balanseras

12 869 762

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den foreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet fl|4%. Soliditeten är mot

bakgrund ai att bolagetJverksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i

bola-get bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är

att dän förestagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och

fång sikt, ej he'iier att fultgöia erfärderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed

försvaras med hänsyn tilivad 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'

Sida 3 av 11



RESULTATRÄKNING (i kkr)

Not 2009 2008

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning
Övriga intäkter

Rörelsens kostnader

lnköp av elkraft och elcertifikat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

1

2
3
4

327 938 293325
125 92

-276 505 -251 296
-24076 -20 959
-19 417 -16452

-63 -62
-116 -99

RÖRELSERESULTAT

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter
Räntekostnader

7 886 4 549

3 087912
-129

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner

8 669 7 636

-481

RESULTAT FÖRE SKATT

Skaft

8 669

-2283

7 155

-404

ARETS RESULTAT 6 386 6 751
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BALANSRÄKNTNG (ikkr)
Not 2009-12-31 2008-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

I m m ate ie I I a an läg g ni ng sti I lg å ng a r
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Mate riell a anl ägg n i ng sti llg äng a r
lnventarier

F i n an s ie ll a anl ägg n i ng sti I I gå n ga r

Andra långfristiga fordringar

7411

383322

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfi stig a ford ri ng ar

Kundfordringar
Aktuella skattefordrin gar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

377

83 381

11

12917

501

95 902
123

14
387

Sum ma kortfristiga fordringar

Kassa och bank

96 309 96426

118297 123280

Summa omsättningstillgångar 214606 219706

SUMMATILLGANGAR 2',14 983 220 206
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Not 2009-12-31 2008-12-3',1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (100 000 aktier med kvotvärde 1) 100100

Summa bundet eget kaPital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Arets resultat

100

6 483
6 386

100

3232
6 751

Summa fritt eget kapital 12 869 9 983

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

12 969

481

10 083

481

2 696 3 528
2 059

88 353 83 902
108 425 122212

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

201 533 209642

214983 220206

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

10 13 165 I 540
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KASSAFLÖDESANALYS (kkr)
2009 2008

Rörelseresultat före finansiella poster

Avskrivningar

7 886
180

4 549
160

8 066

912
-129
-101

4709

3 087
0

-470

Erhållen ränta
Erlagd rånta
Betald inkomstskatt

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

Ökning/minskning leverantörskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

8748

12 520
-12 527

-832
-9 336

7 326

-8702
7 485
1 265

62 572

Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesteringar i materiella anläggningstillgångar

-1 427

-56

69 946

-320

Kassafl öde från investeringsverksamheten

Utbetald utdelning

-56

-3 500

-320

-2200

Kassaflöde från fi nansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-3 500

4 983
123280

-2200

67 426
55 854

Likvida medel vid årets slut 118 297 123 280
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR & NOTER

Redovisnings- & värderingsprinciper
Tillämpade rådovisningsprinciper Overensstämmer med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd'

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år'

lntäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning

redovisas nefto efter moms.

lnkomstskatter
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'

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvårde minskat med avskrivningar'

Avskrivningar görs systematiskt-dver åen oeoomda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara

belopp faslstäfts, beäktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas;

antal år

Balanserade utgifter för utvecklingsaöeten 5
5lnventarier

KassaflödesanalYs
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfaftar endast transaktioner som medför

in- eller utbetalningar.
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Not 1 - Arvode och kostnadsersättning till revisor

Revisionsuppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ,a: 'to:

Övrig konsultation

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens

och Verkställande Direktörens förvaltning'

Not 2 - Personal

Medelantalet anställda
2008

Medelantalet anställda har varit

varav män

Löner och ersättningar har utgått

styrelseledamöter förutom VD

tiil vD
till övriga anställda med

sociala avgifter har utgått med

varav pensionskostnader till VD

varav pensionskostnader till öviga anställda

Styrelseledamöterochledandebefattningshavare'antalpåbalansdagen

Styrelseledamöter
varav män

Verkställande direktör och

andra ledande befattningshavare
varav män

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro
LångtidssjuKrånvaro*
Sjukfrånvaro kvinnor
Sjukfrånvaro mån
anstlillda - 29 år
anställda 30-49 år
anställda 50 år -

56
26

53
24

491
13 870

4 555
73

781

2
100%

4
25%

3,29Yo

3,74%
2,$QYo

3,66%
3,05%

456
11 501

4 212
31

681

2

100%

4

50%

3,39%

3p5%
2,71%
3,67%
2,35%

. Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid"av 6-0 d-agar eller mer

.; uepgiftiamnäs ej då antalet anstälda i gruppen är högst tio, enligt ARL 5:18.
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nr 556672-9926

Not 3 - Balanserade utgifter för utvecklingsaöeten
2009-12-31 2008-12-31

Ackumule rade an skaffni ngsvärden balan sende utgifter
vid årets början
årets anskaffningar

Ackumulerade avskivning ar balanserade utgifter
vid årets början
årets avskrivningar

Bo6ört värde balanserade utgifter

Not 4 - lnventarier

*_n *:

309

-235
-63

309

-173
-62

-298

11

-235

74

2009-12-31 2008-12-31

Ackumulerade anskaffni ngsvärden inventaier
vid årets början
årets anskaffningar
utrangeringar

658

Ackumule rade avskivningar inventaier
vid årets början -220 -130

utrangeringar - I
årets avskrivningar -116 -99

603 292
68 320
-13 -9

603

-336

322

-220

383Bokfört v ärd e i nve nta i e r

Not 5 - Bokslutsdispositioner
2009-12-31 2008-12-31

Avsättning till periodiseringsfond tax09

Not 6 - Skatt på årets resultat

48',!

2009 2008

Aktuell skatt för året

varav skafteeffekt av schablonränta på peiodiseringsfond

Ej bokförd uppskjuten skattefordran

Not 7 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-2283

3

2009-'t2-31

-404

5 703

2008-12-31

Upplupna årsavgifter
Upplupna intitkter för såld el

Förutbetalda hyor
Övriga poster
Summa

206
12 300

222
189

12 917

22;
165
387
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NotS-Egetkapital

Balanserat Arets
AktiekaPital resultat resultat

100 1 oil 4378

Behandling av resu-ltatlnligt årsstämma 4 378 4 378

Utdelning -22oo

Aretsresultat - 6751

Betopp vid ärets utgång 100 3 232 6 751

2009

Belopp vid årets ingång

Behandling av resultat enligt årsståmma

Utdelning
Arets resultat
Belopp vid årets utgäng

Aktieågamaharlämnatvillkoradeaktieägartillskottsomuppgårtill6800(6800kkr).

Not 9 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

100 3232
6751

-3 500

6 483

6751
-6 751

6 386
6 386100

2009-12-31 2008-12-31

Upplupna kostnader elcert
Förutbetalda intäkter elhandel

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna kostnader för såld el

Övriga poster

Summa

Not 10 - Ställda säkerheter

32929
68 482

323
391

6 300
108 425

20 394
80 710

252
422

13 435
6 999

122 212

2oos-'12-31 2008-12-31

Spämde bankmedel
Nord Pool SPot AS
Östgöta Enskilda Bank
Totaft stäl lda säke rh ete r

Min revisionsberättelse har lämnats 2O1O- bt -O y

Magnus Brändström
Auktoiserad Revisor

11 865 I 040
1 300 500

13 165 I 540

ffi'L
Peter Roland
Verkställande Dire4ör

itrA lt d'-
Max Heger
Ledamot
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i

GodEl i Sverige AB

Org nr 556672-9926

Jaghar granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning i GodEl i Sverige AB för är 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är attutlala mig om årsredovisningen och

förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts 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 styrelsens 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

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören

är ersätbringsskyldig 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.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av

bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalbringsberättelsen

är förenlig med ärsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande

direktören ansvarsfrihet for räkenskap såret.

2c'/ri

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
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