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GodEl finns till för att göra gott. Vi drivs av en 
vilja att nå ut till alla Sveriges elkonsumenter 
för att övertyga alla att det är lätt att göra 
gott. Att varje enskilt val kan göra stor skill-
nad. Vi drivs av en önskan att förbättra till-
varon för våra medmänniskor som lever un-
der svåra förhållanden oavsett var man än 
bor på vår jord. Vi drivs av en vilja att ta hand 
om vår omvärld för kommande generationer. 
Det gör vi genom att skänka all vår avkast-
ning till välgörenhet, ladda våra avtal med el 
märkt med Bra Miljöval, varje dag prata med 
kunder, se till att de mår bra, att de väljer 
GodEl och enkel, ärlig och prisvärd el samt 
att de väljer att stanna kvar hos GodEl. Vi är 
idag en fantastisk samling människor som 
jobbar envist och ihärdigt för att göra GodEl 
större så vi kan göra ännu mer gott genom 
vår affär.

2012 var ur ett elprisperspektiv stabilt. 
Redan under 2011 började det rörliga el-
priset sjunka och nådde botten i mitten av 
sommaren 2012 tack vare mycket välfyllda 
vattenmagasin. Snittpriset för året var i nivå 
med 2007 och sett ur kundens synvinkel 
så upplevdes 2012 stabilt efter två år med 
höga elpriser och framför allt stora varia-
tioner.  Hushåll som hade rörligt elpris var de 
som betalade minst för sin el 2012.

För många hushåll är svängningar i både för-
brukning och pris en utmaning ur ett ekon-
omiskt perspektiv vilket medför att många 
binder sitt elpris. Vi tror inte att ett bundet 
avtal löser kundens utmaning utan snarare 
kan medföra att kunden får en fördyring 
samtidigt som problemet med vinterns höga 
elräkningar kvarstår. För att möta behovet 
av ett jämnare betalningsflöde lanserade 

GodEl 2012 produkten utjämnad faktura. I 
praktiken innebär det att kunden delar sin 
årskostnad i 12 lika stora delar och betalar 
en fast kostnad varje månad. I botten ligger 
ett rörligt elpris vilket medför att kunden får 
nyttan av den avtalsform som i längden ger 
lägst elkostnad.

2012 var också ett år då GodEl byggde för 
framtiden och samtidigt gjorde ett bra resul-
tat. Kunder och konsumenter gav oss fan-
tastiskt fina omdömen i de undersökningar 
som SKI och Sustainable Brands genom-
förde. Vi gjorde flera förändringar i vårt er-
bjudande som på både kort och lång sikt 
gör skillnad för miljön genom att de ger 
både oss och våra kunder möjlighet att göra 
mer nytta. Sist men inte minst tillkom en ny 
fantastisk samarbetspartner i Barncancer-
fonden.

Vi är nu laddade med en massa gott och ser 
an på framtiden med härlig energi och ivrig 
förväntan. 

  

     

               
    Marie Dahllöf, 
    VD för GodEl
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Verksamheten

GodEl är ett elhandelsbolag som erbjuder pris-
värda, enkla och ärliga produkter till den sven-
ska privatmarknaden för el. Bolaget grundades 
2005 och i december 2012 levererades el till 
cirka 96 000 kunder, motsvarande en marknad-
sandel om cirka 2 procent. GodEl har två sys-
terbolag: GodFond och GoodCause Ideas. 
GodFond startades 2009 och erbjuder fonder 
till privatmarknaden och institutionella invest-
erare i Sverige. GoodCause Ideas startades 
2010. Bolagets intäkter kommer från föredrag 
och konsultinsatser och bär kostnader för vid-
areutveckling av konceptet som därigenom inte 
belastar de rörelsedrivande bolagen. 

GodEl ingår i GoodCause-koncernen vars 
syfte är att starta och driva bolag som erbjuder 
konkurrenskraftiga produkter och tjänster sam-
tidigt som avkastningen, som i ett vanligt bolag 
går till aktieägarna, skänks till välgörande än-
damål. GoodCause unika koncept bygger på att 
det inte finns några privata ägarintressen inom 
koncernen. 

Kapitalet för att starta Stiftelsen GoodCause 
donerades av Karl-Johan Persson, Stichting 
af Jochnick, Stefan Krook, Ebbe Krook, Lena 
Krook, Per Ludvigsson och Catella. Stiftels-
en GoodCause sköt till 11 miljoner kronor vid 
grundandet av GodEl i form av nyemission och 
aktieägartillskott. 

GodEls sammanlagda utdelningar om 24,7 mil-
joner kronor (efter utdelning 2013) till allmän-
nyttiga ändamål är en dubblering, direkt eller via 
GoodCause, av donerat kapital till bolaget. Det 
är GodEls kunder som väljer till vilken av GodEls 
samarbetsorganisationer som pengarna ska 
skänkas. GodEl har samarbetsavtal med SOS 
Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda 
Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskydds-
föreningen, Hand in Hand och Barncancer-
fonden

För GoodCause-koncernen som helhet uppgår 
den sammanlagda utdelningen till välgörande 
ändamål, inklusive föreslagen utdelning 2013, till 
26,6 miljoner kronor. 

Ägarförhållanden
GodEl och systerföretaget GodFond i Sverige 
AB (556745- 7444) är, via GoodCause Holding 
AB (556672-9769), helägt av den Stockholms-
baserade Stiftelsen GoodCause (802424-9966). 
För att vidareutveckla GoodCause-konceptet 
bildades 2010 GoodCause Ideas AB (556834-
6505). GoodCause Ideas är, precis som övriga 
bolag, helägt av GoodCause Holding AB. 2012 
startades GoodCause Invest I AB (556891-
7966), som ett dotterbolag till GoodCause Ideas 
AB. Koncernredovisning upprättas av Stiftelsen 
GoodCause. Ytterst finns således inget privat 
ägande inom GoodCause-koncernen. 

Väsentliga händelser under året
Genomgående under 2012 har spotpriserna på 
el varit rekordlåga. Detta till stor del en följd av 
välfyllda vattenmagasin och en välfungerande 
kärnkraft men också mild vinter och regnig som-
mar. I och med låga elpriser har branschens ex-
ponering i media och antal byten av elleverantör 
på marknaden gått ner. GodEls resultat, efter 
inköp av elkraft, påverkas dock inte av förändrade 
elpriser då elen köps på den nordiska elbörsen 
Nord Pool Spot och säljs vidare till självkostnad-
spris. Konkurrensen på elmarknaden var fort-
satt stor under 2012, trots detta har GodEl ökat 
kundbasen med omkring 1 procent. Aktörer 
som tillhandahåller jämförelse- och bytestjänster 
får ökad betydelse på marknaden. 

Under våren fick GodEls styrelse ett viktigt till-
skott i form av Martin Tiveus (VD Avanza) samt 
Charlotta Lundberg (har bl.a. arbetat som direk-
tör kundrelationer på mobiloperatören 3). Kon-
cernens grundare Stefan Krook kommenterar ”Vi 

Styrelsen och verkställande direktören för GodEl i Sverige AB, organisationsnummer 556672-9926, får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.
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är oerhört glada och stolta över att Charlotta och 
Martin valt att gå med i GodEls styrelse. Jag ser 
Charlotta och Martin som två av landets främ-
sta krafter inom konsumentkommunikation och 
bolagsbyggande i uppstickarföretag. När dessa 
eftertraktade personer engagerar sig ideellt för 
att bidra med sin expertkunskap, i ett bolag 
vars syfte är att göra gott genom företagande, 
är det också ännu en bekräftelse på de positiva 
trender som finns bland dagens yngre företag-
sledare”. Liksom alla styrelseledamöter inom 
GoodCause-koncernen avstår de ersättning för 
arbetet.

Liksom tidigare år erhöll GodEl en rad utmärkelser. 
Till exempel placerade sig GodEl i toppskiktet, 
för femte året i rad, i Svenskt Kvalitetsindex 
årliga mätning av kundnöjdhet i elbranschen. 
Generellt ökade kundnöjdheten i branschen 
vilket ses som positivt!

GodEl lanserade våren 2012 tjänsten Utjämnad 
faktura som ger GodEls kunder möjlighet att få 
en lika stor elräkning varje månad och samtidigt 
behålla fördelarna med GodEls självkostnadspris. 
Tjänsten gör det möjligt att bli kvitt elräkningens 
säsongsvariationer som annars belastar hus-
hållekonomin.

Under hösten 2012 lanserades ett samarbete 
med Kivra - en digital brevlåda som gör det 
möjligt att ta emot, hantera och arkivera doku-
ment som t.ex. pappersfakturor direkt i mobilen. 
Idag får nära hälften av GodEls kunder elräknin-
gen digitalt och Kivra gör det enklare att kom-
municera pappersfritt. Nu kan GodEl minska 
kostnaden för utskick och samtidigt skänka mer 
pengar till välgörenhet. ”Vi är glada att kunna 
erbjuda våra kunder en digital brevlåda efter-
som den ligger i linje med vår miljöstrategi. Det 
är ett led i att göra det enkelt för både oss och 
kunderna att agera mer ansvarstagande” säger 
Marie Dahllöf, VD på GodEl.

Kommentarer till finansiell utveckling och 
ställning
(Siffror inom parantes avser motsvarande 
period/tidpunkt föregående år.)
Intäkterna 2012 minskade med 23 procent jäm-
fört med 2011 och uppgick till 306,1 (399,4) 
miljoner kronor. Minskningen berodde främst på 
lägre elpriser i kombination med en lägre snittför-
brukning till följd av högre temperaturer. GodEls 

resultat påverkas inte i någon större utsträckning 
av förändrade elpriser eller snittförbrukning då 
elen köps på den nordiska elbörsen Nord Pool 
Spot och vidareförsäljs till självkostnadspris. 

Kundbasens storlek är istället den faktor som har 
störst resultatpåverkan. Under 2011 minskade 
kundbasen med omkring 3000 kunder medan 
den under 2012 ökade med 1000 kunder. Detta 
resulterade i en lägre genomsnittlig kundbas un-
der 2012 och lägre intäkter från månadsavgifter, 
samtidigt som arbetet med kundlojalitet drev 
ökade personalkostnader. Därtill innebär lägre 
inlåningsräntor att ränteintäkterna 2012 min-
skade med 0,7 miljoner kronor. 

Vid en jämförelse av resultatet med föregående 
år ska beaktas att 2011 infördes en ny rutin för 
periodisering av halvårsavgift, vilket medförde en 
negativ resultateffekt om ca 9,9 miljoner kronor. 
Resultatet efter skatt 2012 uppgick till 7,7 (7,3) 
miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att 6,0 (5,0) miljoner kronor 
delas ut till välgörande ändamål via Stiftelsen 
GoodCause. 
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Flerårsjämförelse 
(kSEK om inget annat anges)

Förslag till vinstdisposition
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        2012  2011           2010            2009   2008

Nettoomsättning            305 812       398 882        580 521       327 938       293 325

Tillväxt, %           -23      -31      77               12               107

Rörelseresultat               12 899           7 792            9 421           7 886           4 549

Årets resultat                   7 658           7 345            7 134           6 386           6 751

Snittkundbas *                   94 797         95 910          92 882         85 976         68 835

Antal kunder vid årets slut                   95 700         94 600          97 700         89 700         77 000

Utdelning till välgörenhet **         6 000           5 000            4 000           3 500           3 500

Utdelning till välgörenhet 

per kund, SEK **                          63                52                 43                41                51

Årets resultat per kund, SEK                      81                77                 77                74                98

Medelantal anställda                           43                42                 53                53                49

Balansomslutning                             160 970        169 841        249 907       214 983       220 206

Soliditet, %                           16                12                   7                  6                  5

*genomsnittligt antal hushåll med leverans från GodEl under året.

**för att underlätta jämförelse presenteras utdelningen till välgörenhet tillsammans med föregående 
verksamhetsår. De 6 miljoner kronor som presenteras för 2012 är följaktligen utdelningen 2013.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 14 849 191

Årets vinst 7 657 981

SEK 22 507 172

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas 

(60 SEK per aktie), totalt 6 000 000

i ny räkning överförs  16 507 172 

SEK 22 507 172



Styrelsens yttrande över 
den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 12 procent. Soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bola-
get 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.
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Resultaträkning 
(kSEK)
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         Not    2012        2011

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning                305 812               398 882

Övriga rörelseintäkter            259                      482

Rörelsens kostnader

Inköp av elkraft och elcertifikat             -253 038              -352 839

Övriga externa kostnader                   1              -21 515                -21 776   

Personalkostnader                     2                 -17 811               -16 155

Avskrivning av immatriella 
och materiella anläggningstillgångar                    3, 4                  -808                     -796

Övriga rörelsekostnader                       -                            -6

Rörelseresultat                     12 899                   7 792

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter                                1 327                   2 033

Räntekostnader och liknande resultatposter                -103                     -292

Resultat efter finansiella poster                    14 123                   9 533

Bokslutsdispositioner                 5                      -3 614                      481

Skatt på årets resultat                        6                     -2 851                  -2 669

Årets resultat                              7 658                   7 345



Balansräkning 
(kSEK)
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         Not     2012-12-31         2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvad kundstock                3           1 410                   2 086

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer               4             290                      380

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar                  44               44

Summa anläggningstillgångar             1 744                 2 510

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar                        43 482                 44 845

Aktuella skattefordringar                     -                          89

Övriga kortfristiga fordringar                   15                       37

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter         7                        38 321                      508

Summa kortfristiga fordringar                       81 818                  45 479

Kassa och bank                       77 408               121 852

Summa omsättningstillgångar                   159 226               167 331

Summa tillgångar                    160 970               169 841
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(kSEK)
                    Not      2012-12-31         2011-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital               8

Bundet eget kapital

Aktiekapital 
(100 000 aktier med kvotvärde 1)                   100                      100

Summa bundet eget kapital                 100                      100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst                     14 849                 12 504

Årets resultat                          7 658                   7 345

Summa fritt eget kapital                         22 507     19 849

Summa eget kapital                   22 607                19 949

Obeskattad reserv       3 614              -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder            4 104                   3 605

Skulder till koncernföretag               534               -

Aktuella skatteskulder                   61               -

Övriga kortfristiga skulder                       60 574                 65 451

Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter               9                      69 476                 80 836

Summa kortfristiga skulder                     134 749               149 892

Summa eget kapital och skulder                    160 970               169 841

Ställda säkerheter              10                      61 552                  48 558

Ansvarsförbindelser               Inga                Inga
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Kassaflödesanalys 
(kSEK)

                        2012         2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster                12 899         7 792

Avskrivningar               808                      814

Övriga likviditetspåverkande poster               -               6

Erhållen ränta                         1 327                   2 033

Erlagd ränta               -103                      -292

Betald inkomstskatt                           -2 701                 -4 758

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital             12 230      5 595

Ökning(-)/minskning (+) kundfordringar    1 363    44 374

Ökning(-)/minskning (+) övriga kortfristiga fordringar           -37 791       91 596

Ökning(+)/minskning (-) leverantörsskulder                 499      1 393

Ökning (+)/minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder         -15 703   -82 324

Kassaflöde från den löpande verksamheten          -39 402    60 634

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar         -42        -232

Kassaflöde från investeringsverksamheten      -42           -232

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning                -5 000        -4 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten            -5 000     -4 000

Årets kassaflöde                         -44 444    56 402

Likvida medel vid årets början            121 852    65 450

Likvida medel vid årets slut              77 408  121 852



11

GodEl i Sverige AB
556672-9769

Tilläggsupplysningar och Noter 
(kSEK om inget annat anges)

Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundningsdiffer-
enser kan därför förekomma i summeringar.

Redovisnings- & värderingsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstäm-
mer med Årsredovisningslagen och Bokföring-
snämndens allmänna råd. Redovisningsprinci-
perna är oförändrade jämfört med föregående år.
 

Intäkter
Försäljning redovisas vid leverans till kunden, i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning re-
dovisas netto efter moms.

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. Kundfordringar redovisas 
som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra kundfordringar.

Materiella och immateriella 
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgång-
ar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar, se not 3.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda 
nyttjandetiden. När en materiell anläggningstill-
gångs avskrivningsbara belopp fastställs, beak-
tas tillgångens restvärde. Följande avskrivnings-
tider tillämpas.

Antal år

Immateriella anläggningstillgångar                5

Materiella anläggningstillgångar                    5

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar en-
dast transaktioner som medför in- eller utbetal-
ningar.

Källa: Foto från Läkare Utan Gränser

Nyckeltalsdefinitioner
Medelantal anställda: totalt antal arbetade tim-
mar dividerat med företagets årsarbetstid för 
en heltidsanställd. För 2012 är årsarbetstiden 
2000 timmar. 
Soliditet: Eget kapital i procent av balan-
somslutningen. 
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                   2012        2011

Revisionsuppdrag PwC          66                       161

Övriga tjänster              -             40

Not 1 Ersättning till revisorerna

               2012        2011

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda har varit           43             42

varav män               20              20

Löner och ersättningar har utgått med

till styrelseledamöter 
förutom verkställande direktören              -                  -

till verkställande direktören*               662             449

till övriga anställda                     12 336                   11 372

Sociala avgifter har utgått med                   4 145                    3 814

varav pensionskostnader för styrelsen 
och verkställande direktören             133                         92

varav pensionskostnader för övriga anställda                      752                       726

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare, 
antal vid respektive års utgång

Styrelseledamöter                   5                           3

varav män%                   60              67

Verkställande direktören 
och andra ledande befattningshavare                3                3

varav män%                  33                        33

Not 2 Personal

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och VDs förvaltning.

*Månadslön för verkställande direktör var 56 550 kr under april- december 2012, 52 800 kr under maj 2011 – mars 2012, 
46 170 kr under april - maj 2011 och 45000 kr under januari – mars 2011. Under 2011 minskade den utbetalda lönen till 
verkställande direktör beroende på föräldraledighet.
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                   2012          2011

Bokfört värde balanserade utgifter           -               -

Förvärvad kundstock

Förvärvad kundstock

vid årets början                           3 382                   3 400

justering anskaffningskostnad                -            -18

                  3 382                   3 382

Ackumulerade avskrivningar förvärvad kundstock

vid årets början               -1 296             -621

årets avskrivningar       -676       -675

Utgående ackumulerade avskrivningar            -1 972    -1 296

Bokfört värde förvärvad kundstock             1 410     2 086

Not 3 Immateriella anläggningstillgångar

                   2012        2011

Ackumulerade anskaffningsvärden inventarier

vid årets början                   857            722

årets anskaffningar             42          232

utrangeringar                -               -97

          899                     857

Ackumulerade avskrivningar inventarier

vid årets början       -477         -447

årets avskrivningar             -132                    -121

utrangeringar             -          91

Utgående ackumulerade avskrivningar    -609       -477

Bokfört värde inventarier       290              380

Not 4 Inventarier
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               2012                 2011

Aktuell skatt för året                   2 851                    2 669

varav skatteeffekt av schablonränta 
på periodiseringsfond                            -                            3

Not 6 Skatt på årets resultat

                2012-12-31    2011-12-31

Upplupna intäkter för såld el            37 939                    170

Förutbetalda hyror            -                        215

Övriga poster                    382                       123

Summa            38 321           508

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

               2012                     2011

Förändring av periodiseringsfond             3 614                      -481

Summa                             3 614                     -481

Not 5 Bokslutsdispositioner

Likvida medel uppgick till 77,4 (121,9) miljoner kronor den 31 december 2012. Minskningen drivs 
främst av att andelen kunder som har förskottsfakturering succesivt minskar då standard hos GodEl 
idag är efterskottsfakturering samt att prisprognosen som förskottsfaktureringen baserades på över-
steg det faktiska elpriset i december 2011, medan det var tvärtom 2012. Dessa faktorer är även 
förklaring till ökningen av upplupna intäkter, som 2012 är avsevärt högre än 2011.
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2011          Aktiekapital         Balanserat resultat        Årets resultat

Belopp vid årets ingång         100           9 369                    7 134

Behandling av resultat enligt årsstämma              -                  7 134                  -7 134

Utdelning                      -                   -4 000                           -

Årets resultat                      -                 -                     7 345

Belopp vid årets utgång                         100                    12 503                    7 345

2012          Aktiekapital        Balanserat resultat        Årets resultat

Belopp vid årets ingång         100                12 503                    7 345

Behandling av resultat enligt årsstämma              -                   7 345                  -7 345

Utdelning                 -                 -5 000                     -

Årets resultat                  -                   -                     7 658

Belopp vid årets utgång              100                  14 848                   7 658

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 6 800 (6 800).

Not 8 Eget kapital

Källa: SOS Barnbyar, fotograf Christian Wictorin
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         2012-12-31         2011-12-31

Upplupna kostnader elcertificat            23 476    27 702

Förutbetalda intäkter elhandel             28 523     34 008

Semesterlöner         226        208

Upplupna sociala avgifter       324        292

Upplupna kostnader för såld el              4 063     5 714

Förutbetalda intäkter årsavgifter              9 697     9 894

Övriga poster                 3 167     3 018

Summa               69 476                 80 836

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

         2012-12-31         2011-12-31

Spärrade bankmedel

Nord Pool Spot AS                    8 949           6 057

Danske Bank                      2 603          2 501

För egna avsättningar och skulder

Företagsinteckningar                 50 000                 40 000

Totalt ställda säkerheter                  61 552                 48 558

Not 10 Ställda säkerheter
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