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Styrelsen för GoClimateNeutral Sweden AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
GoClimateNeutral Sweden AB har som största och främsta mål att stoppa klimatförändringarna. Detta
mäter vi genom mängden ton CO2e som vi är med och förhindrar från att komma ut i atmosfären. Ju
mindre CO2e som släpps ut i atmosfären, desto större är chansen att vi lyckas stoppa
klimatförändringarna.
Vi arbetar med att uppnå målet genom att hjälpa individer och företag att ekonomiskt bidra till så
effektiva och bra klimatprojekt som möjligt samt att inspirera dem att minska sina egna klimatutsläpp.
GoClimateNeutral är ett socialt företag som bidrar med samhällsnytta genom att skapa lösningar för att
maximera våra chanser att lämna över en levande och välmående planet till nästkommande generationer.
Vi på GoClimateNeutral vill göra allt vi kan för att bidra till att vi håller oss under 1,5 graders
uppvärmning.
Intäkterna i företaget består av att vi säljer klimatrapporter, konsulttimmar och klimatkrediter. Med
klimatrapporterna hjälper vi företag förstå sina utsläpp, med konsulttimmarna hjälper vi företag att
minska sina utsläpp och klimatkrediterna - som är certifikat över att man stöttat certifierade
klimatprojekt runt om i världen - säljer vi till företag och privatpersoner som bevis på att de bidragit till
att stötta omställningen mot en hållbar värld.
Företaget har sitt säte i Stockholm och hade ett klimatavtryck på 473 kg CO2e under 2019, vilket
motsvarar 59 kg per medarbetare.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har vi gått från noll till fyra anställda vid slutet av 2019. Vi ser att antalet medarbetare står i
direkt relation till vårt huvudsakliga mål - att stoppa klimatförändringarana genom att bidra till så många
undvikna ton CO2e som möjligt. Antalet undvikna ton CO2e har ökat från 660 ton per medarbetare år
2017 till 36 670 ton per medarbetare år 2019.
I slutet av 2019 köpte vi in en stor mängd klimatkrediter. Det var möjligt på grund av att vi inte hade
lönekostnader under alla månader under året och inte heller några kontorskostnader alls.
Klimatkrediterna som inte är sålda lagerförs till 2020.
Omsättningen har ökat kraftigt jämfört med förra räkenskapsåret. Det beror främst på att flera av oss har
börjat arbeta heltid med GoClimateNeutral under året samtidigt som vi har upplevt ett ökat tryck från
företag som vill ta ett större ansvar när det gäller klimatfrågan. Vi har även synts i media och deltagit
som klimatexperter i olika publika sammanhang, vilket har ökat kännedomen om oss och därför lett till
ökade intäkter.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid19-utbrottet påverkar GoClimateNeutral Sweden AB och kan leda till en negativ likväl som positiv
finansiell påverkan.
Negativ finansiella påverkan kan uppstå till följd av att företag och privatpersoner i en finansiell nedgång
prioriterar ner möjligheten att jobba med att sänka och kompensera för sitt klimatavtryck. Positiv
finansiell påverkan kan uppstå om politiker använder de finansiella stimulanser som förmodligen
kommer behövas framåt till att öka farten på omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Flerårsöversikt (Tkr)

2019

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (a)

5 549
1 040
48

2017/18
(15 mån)
2 173
86
8

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Balanserat

Årets

kapital

resultat

resultat

50 001

0

48 018

98 019

48 018

-48 018
612 000
612 000

0
612 000
710 019

50 001

48 018

Totalt

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

48 018
612 000
660 018
660 018
660 018

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Givet den osäkra situationen är det inte i nuläget (juni 2020) möjligt att uppskatta hela den potentiella
påverkan Covid-19 kommer ha på GoClimateNeutral.
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Not

2019-01-01
-2019-12-31

2017-10-25
-2018-12-31
a15 mån)

5 548 990
2 768
5 551 758

2 173 138
0
2 173 138

-2 223 845
-983 261
-1 290 572
-14 526
-4 512 204
1 039 554

-1 830 670
-256 844
0
0
-2 087 514
85 624

0
-9
-9
1 039 545

3
0
3
85 627

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-260 382
-260 382
779 163

-22 656
-22 656
62 971

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-167 163
612 000

-14 953
48 018

Resultaträkning

1

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

3
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Not

2019-12-31

2018-12-31

Varulager ma ma
Övriga lagertillgångar
Summa varulager

930 054
930 054

0
0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

279 374
110 355
389 729

473 156
275 232
748 388

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

630 758
630 758
1 950 541

662 049
662 049
1 410 437

SUMMA TILLGÅNGAR

1 950 541

1 410 437

Balansräkning

1

TILLGÅNGAR
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Not

2019-12-31

2018-12-31

50 001
50 001

50 001
50 001

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

48 018
612 000
660 018
710 019

0
48 018
48 018
98 019

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

283 038
283 038

22 656
22 656

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

62 875
201 438
568 945
124 226
957 484

1 214 625
14 953
18 184
42 000
1 289 762

1 950 541

1 410 437

Balansräkning

1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Soliditet (a)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid19-utbrottet påverkar GoClimateNeutral Sweden AB och kan leda till en negativ likväl som positiv
finansiell påverkan.
Negativ finansiella påverkan kan uppstå till följd av att företag och privatpersoner i en finansiell nedgång
prioriterar ner möjligheten att jobba med att sänka och kompensera för sitt klimatavtryck. Positiv
finansiell påverkan kan uppstå om politiker använder de finansiella stimulanser som förmodligen
kommer behövas framåt till att öka farten på omställningen till ett klimatneutralt samhälle.
Givet den osäkra situationen är det inte i nuläget (juni 2020) möjligt att uppskatta hela den potentiella
påverkan Covid-19 kommer ha på GoClimateNeutral.

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2019

2017-10-25
-2018-12-31

2,34

0
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Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

GoClimateNeutral Sweden AB
Org.nr 559130-6583

7 (7)

Stockholm ......... / ......... 2020

Henrik Kniberg
Ordförande

Karl Nilvér
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats ......... / ......... 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Aleksander Lyckow
Auktoriserad revisor
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Cecilia Lindén
Ledamot

Årsredovisning
GoClimateNeutral Sweden AB
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Räkenskapsåret

2019

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i GoClimateNeutral Sweden AB intygar att resultaträkningen och
balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma ......... / ......... 2020. Årsstämman
beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.
Stockholm ......... / ......... 2020

Henrik Kniberg
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Årsstämmoprotokoll
Närvarande

Antal aktier

Antal röster

138
155
174
34
501

138
155
174
34
501

Cecilia Lindén
Henriks Company AB
genom ställföreträdaren Henrik Kniberg
Kalle Nilvér AB
genom ställföreträdaren Karl Nilvér
Stefan Lindbohm AB
genom ställföreträdaren Stefan Lindbohm

§1 Ordförande
Till ordförande för stämman tillika protokollförare valdes Henrik Kniberg.

§2 Röstlängd
Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§3 Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karl Nilvér.

§4 Stämmans behörighet
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§5 Godkännande av dagordning
Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§6 Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 föredrogs.

§7 Resultat- och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

§8 Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor
660 018, skulle disponeras enligt följande:
i ny räkning överföres

660 018
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fört vid årsstämma i Stockholm ......... / ......... 2020 med aktieägarna i GoClimateNeutral Sweden AB,
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§9 Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§10 Arvoden
Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.
Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§11 Val
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter.

Till revisor för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:
Aleksander Lyckow

§12 Avslutning
Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande

Henrik Kniberg
Justeras

Karl Nilvér
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Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:
Henrik Kniberg
Karl Nilvér
Cecilia Lindén
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