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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets uppdrag är att vara ett stöd till och avlasta SKR:s medlemmar gällande strategisk försörjning av varor, tjänster och

kompetens, så att de står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd. Bolaget ska tillhandahålla rådgivning och tjänster

inom strategisk försörjning samt erbjuda paketerade och lättillgängliga tjänster och utbildningar inom av SKR utpekade

områden. Bolaget bedriver även viss förlagsverksamhet inom SKR:s kärnområden. Bolaget kan även bedriva verksamhet

riktad till andra sektorer när det bidrar till bolagets primära verksamhet.

Bolaget är uppdelat i ett affärsområde, Adda Kompetens, samt styr- och stödavdelningar som verkar som ett gemensamt

stöd för Adda-koncernens samtliga bolag.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Adda AB ägs till 98% av SKR Företag AB, org.nr 556117-7535. Övriga aktier ägs av 256 kommuner. Sveriges Kommuner och

Regioner äger i sin tur samtliga aktier i SKR Företag AB. Adda AB är moderbolag i Adda-koncernen. Bolaget äger samtliga

aktier i Adda Inköpscentral AB och Adda AffärsConcept AB.

SKR Företag upprättar koncernredovisning.

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

I april 2021 bytte bolaget namn från SKL Kommentus AB till Adda AB, som en följd av det varumärkesarbete som pågått de

senaste åren samt ägarnas, SKR, redan genomförda namnbyte.

Styrelserna i Adda AB och dotterbolaget Adda Kompetens AB fattade i mars 2021 beslut om att fusionera bolagen genom

absorption av helägt dotterbolag. Fusionen registrerades hos Bolagsverket den 7 december 2021 och därmed övergick Adda

Kompetens AB:s organisation och affärsverksamhet samt tillgångar och skulder till moderbolaget Adda AB.

Moderbolagets styrelse fattade beslut om att avstå upprättande av en särskild årsredovisning för Adda-koncernen, vilket

innebär att Adda AB:s årsredovisning för 2021 till skillnad från tidigare år endast avser moderbolagets verksamhet.

Även under 2021 har verksamheten i Adda präglats av den Coronapandemi som bröt ut i början av 2020. Detta har bland

annat inneburit att en stor del av personalstyrkan har arbetat hemifrån. I syfte att bidra till att minska smittspridningen i

samhället har kontakter med kunder, leverantörer, samarbetspartners och anställda genomförts digitalt. Trots de utmaningar

och omställningsbehov som pandemin inneburit befinner sig personalomsättningen i bolaget på en normal nivå och antalet

ansökningar till våra lediga tjänster har generellt sett varit något fler än förväntat. Nöjd medarbetarindex för Adda-koncernen

ökade till 83% och återigen har Adda certifierats som ett Great place to Work, vilket blir för fjärde året i rad. Vi ser denna

certifiering som ett tydligt bevis på att vår arbetsplats håller mycket god kvalitet, vilket är en del av bolagets strategi och

målbild.

Av Adda-koncernens verksamheter drabbades affärsområdet Adda Kompetens hårdast av de effekter som pandemiutbrottet

i mars 2020 förde med sig. Med ökad marknadsföring, ett utvecklat tjänsteerbjudande samt effektivare organisation och

processer har Adda Kompetens, trots de fortsatt tuffa omständigheterna, återskapat lönsamhet och stabilitet i

verksamheten. Genom ett samarbete med SKR erbjuder Adda Kompetens fler utbildningar i smarta format och deltar

dessutom i flera kompetensutvecklingsprojekt i nära samarbete med SKR och medlemmarna . Det tryckta sortimentet utgör

alltjämt en stor del av affärsområdets erbjudande och de digitala tjänsterna har en fortsatt stark efterfrågan.
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns en fortsatt stark efterfrågan på affärsområdet Adda Kompetens utbud av produkter och tjänster. Bolaget har under

de senaste åren investerat i tekniska lösningar, digitala verktyg samt ökad kompetens för att under överskådlig framtid kunna

fortsätta vara relevanta för våra kunder. Nästa år planeras lansering av flera nya utbildningar i smarta format i samarbete

med SKR och dess medlemmar.

Vi ser generellt ett ökat behov hos kunderna att arbeta med strategiska försörjningsfrågor, såväl inom kompetensförsörjning

som inköp av varor och tjänster. Pandemin har bidragit till att insikterna om en stabil försörjning är helt central för förmågan

att leverera välfärdstjänster och bolagets bedömer att det efterfrågan på bolagets tjänster kommer att vara fortsatt högt.

Bolagets fortsatta strategi är att skapa mesta möjliga nytta och värde för sina kunder och SKR:s medlemmar genom en tydlig,

kunddriven utveckling, löpande omvärldsbevakning och samt en vass och ständigt relevant kompetens hos medarbetarna.

Detta ska också leda till en fortsatt god och stabil lönsamhet samt att Adda uppfattas som offentlig sektors mest värdefulla

samarbetspartner.

Företaget bedriver ett aktivt arbete med att ständigt förbättra den interna kontrollen. Varje år beslutas av styrelsen om en

policy för intern kontroll. Kortfattat innebär detta att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas för berörda områden.

Därefter upprättas en plan för det kommande årets interna kontrollarbete. Vid utvärderingarna av det interna kontrollarbetet

övervägs förändringar av rutiner och kontroller. Den interna revisionen för verksamhetsåret 2021 har utförts enligt de

beskrivna rutinerna.

Företaget gör bedömningen att man ej står under några väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. En identifierad risk är dock

det fortsatta garantiåtagande som dotterbolaget Adda Inköpscentral AB avtalade 2020 gällande uppköp av restlager i

webbshopen. Detta kan komma att leda till en ökad tillgång i dotterbolaget, men också ökad kostnad i samband med en

eventuell lagernedskrivning. Risken bedöms som låg och företaget vidtog förebyggande åtgärder redan 2020 som kvarstår

även under 2022. I slutet av februari 2022 inträffade Ukrainakrisen, vilket enligt vår bedömning inte utgör någon väsentlig

risk för vår förmåga att bedriva vår verksamhet. Främst är det Inköpscentralens leverantörer på ramavtalen som berörs och

för att bevaka risken har vi löpande kommunikation med leverantörer, kunder och övriga omvärlden.

Hållbarhetsupplysningar

Företagets verksamhet kräver inga särskilda miljötillstånd och bedriver ingen miljöfarlig verksamhet.

Hållbarhetsfrågan har fått allt större betydelse för allt fler under det gångna året. Vi på Adda försöker hjälpa våra kunder att

fatta hållbara beslut i sin försörjning av varor och tjänster. Bolaget försöker att i hela sin verksamhet ta största möjliga

hänsyn till miljöpåverkan och hänsynstagande för minimerad miljöpåverkan och socialt hänsynstagande. Adda AB:s och dess

dotterbolags hållbarhets- och miljöarbete leds och samordnas av koncernens Hållbarhetschef.

I samband med Adda AB:s årsstämma publiceras en Hållbarhetsrapport för hela Adda-koncernens hållbarhetsarbete under

verksamhetsåret.

Flerårsöversikt
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31

Nettoomsättning (tkr) 100 023 72 605 74 639 62 254

Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 552 813 -2 326 -4 412

Avkastning på eget kapital (%) 8,2 3,0 -7,1 -12,5

Balansomslutning (tkr) 90 790 72 599 70 844 76 565

Soliditet (%) 46,2 42,9 46,0 43,0

Medelantal anställda 42 36 39 27
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning:

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster:

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

Avkastning på eget kapital (%):

Resultat efter finansiella poster/genomsnittligt justerat Eget Kapital.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Förändringar i eget kapital

Aktie-
kapital Reservfond

Fond för
utv.-

utgifter
Balanserat

resultat
Årets

resultat Summa

Belopp vid årets ingång 21 600 2 079 2 204 -60 5 341 31 164

Balanseras i ny räkning 5 341 -5 341 0

Aktivering av utvecklingsutgifter 7 294 -7 294 0

Upplösning av fond för utvecklingsutgifter -2 233 2 233 0

Fusionsdifferens 9 496 9 496

Årets resultat 1 317 1 317

Belopp vid årets utgång 21 600 2 079 7 265 9 716 1 317 41 977

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat 9 716 114

Årets resultat 1 317 026

Summa 11 033 140

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning 11 033 140

Summa 11 033 140

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Utdelning till aktieägaren SKR Företag, org.nr 556117-7535, föreslås med 9 354 034 kr.
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Resultaträkning
moderföretagets resultaträkning

Not 2021-01-01 2020-01-01

1 2 3 2021-12-31 2020-12-31

4

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning 5 100 023 72 605

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 100 023 72 605

Rörelsekostnader 6

Handelsvaror -22 120 -152

Försäljning immateriell anläggningstillgång
ANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORT

0 0

Övriga externa kostnader 7 8 -25 013 -31 170

Personalkostnader 9 -42 925 -35 593
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -7 365 -4 854

Summa rörelsekostnader -97 423 -71 769

Rörelseresultat 2 600 836

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 7 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -55 -23

Summa resultat från finansiella poster -48 -23

Resultat efter finansiella poster 2 552 813

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 0 9 354

Lämnade koncernbidrag -750 -3 300

Summa bokslutsdispositioner -750 6 054

Resultat före skatt 1 802 6 867

Skatt på årets resultat 12 -485 -1 526

Årets resultat 1 317 5 341
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Balansräkning
moderföretagets balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter 13 11 214 6 511

Summa immateriella anläggningstillgångar 11 214 6 511

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 14 1 887 3 756

Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 642 1 372

Summa materiella anläggningstillgångar 2 529 5 128

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 30 761 37 360

Fordringar hos koncernföretag 0 937

Summa finansiella anläggningstillgångar 30 761 38 297

Summa anläggningstillgångar 44 504 49 936

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 1 717 0

Summa varulager m.m. 1 717 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 699 0

Fordringar hos koncernföretag 29 439 14 253

Aktuell skattefordran 0 339

Övriga fordringar 1 876 418

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 3 465 2 393

Summa kortfristiga fordringar 38 479 17 403

Kassa och bank

Kassa och bank 6 090 5 260

Summa kassa och bank 6 090 5 260

Summa omsättningstillgångar 46 286 22 663

SUMMA TILLGÅNGAR 90 790 72 599
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Balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

Eget kapital 18

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 21 600 21 600

Reservfond 2 079 2 079

Fond för utvecklingsutgifter 7 265 2 204

Summa bundet eget kapital 30 944 25 883

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 9 716 -60

Årets resultat 1 317 5 341

Summa fritt eget kapital 11 033 5 281

Summa eget kapital 41 977 31 164

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 27 145 27 145

Summa långfristiga skulder 27 145 27 145

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 503 1 945

Skulder till koncernföretag 5 090 7 720

Aktuella skatteskulder 339 0

Övriga skulder 714 790

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 10 022 3 835

Summa kortfristiga skulder 21 668 14 290

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 790 72 599
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Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material

levereras eller förbrukas.

Utdelning redovisas när företagets rätt till betalning är säkerställd.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar

innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner).

Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller

förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det

inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer

klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Skatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som

ännu inte redovisats. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats

för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller

avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt

balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära

skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga

skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.

Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser

resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att

den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran

redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
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Leasing

Leasingavtal klassificeras som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt

vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till

leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Bolaget och koncernen

har inga finansiella leasingavtal. Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som

operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Företaget tillämpar den s.k. aktiveringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden

innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och

skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. En omföring från fritt eget kapital till fond för utvecklingsavgifter

inom bundet eget kapital görs för motsvarande belopp som aktiverats under året. Återföring från fonden till fritt eget kapital

sker med motsvarande belopp som redovisade avskrivningar / nedskrivningar.

Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella

nedskrivningar.

- Redovisningsprinciper för avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa

har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella ändringar i uppskattningar och

bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.

- Tillämpade avskrivningstider:

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande

rättigheter 5 år
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Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella

nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa

den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat

tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget

och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och

underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika

nyttjandeperioder.

- Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk.

- Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år

Andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ägarintresse i

Andelar i dotterföretag redovisas i enlighet med kapitel 9 BFNAR 2012:1 (4 kap. 3 § första stycket Årsredovisningslagen).

Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens

redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en minskning av andelens redovisade värde. Nedskrivning

av värdet på andelar i dotterföretag sker enligt 4 kap. 5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via resultat

räkningen om det kan antas att värdenegången är bestående.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Aktieägartillskott som en ägare lämnar redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Aktieägartillskott som en

ägare erhåller redovisas direkt i eget kapital.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet

beräknas enligt först in- först ut-principen i enlighet med 4 kap 9§ ÅRL. Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter

avdrag

för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.

I anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp, tillverkning samt andra utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och

skick. I anskaffningsvärdet för en egentillverkad tillgång ingår, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till

produktionen av tillgången.
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Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse uppstår och

det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan

göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att

krävas för att reglera för- pliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Eventualtillgångar och eventualförpliktelser

Ansvarsförbindelse redovisas i det fall när det finns. En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och

vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom

verksamhetens kontroll, inträffar eller uteblir, eller En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte

redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att

reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Förpliktelsen redovisas som

not.

Not 2. Uppskattningar och bedömningar

Bedömning har gjorts avseende osäkra kundfordringar och varulagerinkurans. Inga antaganden om framtiden eller andra

viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen har gjorts som innebär en betydande risk för en väsentlig

justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 3. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.
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Not 4. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning

Moderföretag i den största koncernen
se-mem-base:ForetagTypModerforetagIStorstaKoncernenMemberNamn Sveriges Kommuner och Regioner

Organisationsnummer 222000-0315

Säte Stockholm

Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisning
se-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMemberNamn SKR Företag AB

Organisationsnummer 556117-7535

Säte Stockholm

Adda AB upprättar inte koncernredovisning med hänvisning till ÅRL 7.2. Närmaste moderföretag SKR Företag AB

556117-7535 med säte i Stockholm upprättar koncernredovisning.

Not 5. Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning per verksamhetsgren

2021-12-31 2020-12-31

Handels och förlagsverksamhet 21 238 0

Utbildning 9 951 0

Koncerninterna intäkter 68 834 72 605

Summa
ANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORT

100 023 72 605

Nettoomsättning per geografisk marknad

2021-12-31 2020-12-31

Sverige 100 023 72 605

Summa
ANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORT

100 023 72 605

Not 6. Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Årets försäljning till koncernföretag (%) 75,1 99,8

Årets inköp från koncernföretag (%) 38,2 52,6

Årets försäljning till koncernföretag 75 148 72 605

Årets inköp från koncernföretag 18 019 31 323

Not 7. Arvode till revisorer

2021-12-31 2020-12-31

Revisionsuppdrag
se-mem-base:RevisorerRevisionsforetagUppdragRevisionsuppdragMember

229 297

Delsumma
ANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORTANNUAL_REPORT

229 297

Summa 229 297
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Not 8. Leasingavtal

2021-12-31 2020-12-31

Operationell leasing - leasetagare

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 8 125 10 265

Framtida minimileaseavgifter - Inom ett år 8 121 9 208

Framtida minimileaseavgifter - Senare än ett år men inom fem år 4 520 10 421

Summa 12 641 19 629

Not 9. Personal

2021-12-31 2020-12-31

Medelantalet anställda

Män 7 5

Kvinnor 35 31

Medelantalet anställda 42 36

2021-12-31 2020-12-31

Styrelseledamöter

Män 4 4

Kvinnor 3 3

Antal styrelseledamöter 7 7

2021-12-31 2020-12-31

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Män 2 2

Kvinnor 6 6

Antal ledande befattningshavare 8 8

2021-12-31 2020-12-31

Löner och andra ersättningar

Styrelsen och verkställande direktören 2 237 2 110

Övriga anställda 24 802 20 642

Summa 27 039 22 752

Sociala kostnader inklusive pensionskostnader

2021-12-31 2020-12-31

Pensionskostnader

Styrelsen och verkställande direktören 516 516

Övriga anställda 3 608 2 756

Summa pensionskostnader 4 124 3 272

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 9 551 7 587

Summa 13 675 10 859



Adda AB
556026-1900

14 (17)

Avtal om avgångsvederlag

Verkställande direktören i bolaget är anställd i Adda AB varifrån denna också erhåller lön och avgångsvederlag.

Mellan Adda AB och VD gäller ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida erhålls ett

avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas ej mot andra inkomster.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Not 10. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter exkl. nedskrivningar

2021-12-31 2020-12-31

Ränteintäkter och liknande resultatposter avseende koncernföretag 3 0

Kursdifferenser 4 0

Summa 7 0

Not 11. Räntekostnader och liknande resultatposter

2021-12-31 2020-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter avseende
finansiella skulder till andra företag än koncernföretag -47 -23

Kursdifferenser avseende finansiella skulder -8 0

Summa -55 -23

Not 12. Skatt på årets resultat

2021-12-31 2020-12-31

Aktuell skatt 485 10

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 0 1 516

Summa 485 1 526

2021-12-31 2020-12-31

Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt 1 802 6 866

Gällande skattesats (%) 20,6 21,4

Skatt enligt gällande skattesats 371 1 469
Väsentlig post som har påverkat sambandet
mellan räkenskapsårets skattekostnad/intäkt

Skattem underskott fg år -3 -1 516

Övrig ej avdragsgill kostn 114 57

Justering uppskjuten skatt 3 1 516

Justering uppskjuten skatt 0 0

Justering uppskjuten skatt 0 0

Redovisad effektiv skatt 485 1 526
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Not 13. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 133 14 806

Fusion 12 821 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -673

Utgående anskaffningsvärden 26 954 14 133

Ingående avskrivningar -7 622 -5 042

Fusion -5 564 0

Försäljningar/utrangeringar 0 112

Årets avskrivningar -2 554 -2 692

Utgående avskrivningar -15 740 -7 622

Redovisat värde 11 214 6 511

Not 14. Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 053 6 736

Inköp 104 1 317

Försäljningar/utrangeringar -1 104 0

Utgående anskaffningsvärden 7 053 8 053

Ingående avskrivningar -4 297 -2 674

Försäljningar/utrangeringar 762 0

Årets avskrivningar -1 631 -1 623

Utgående avskrivningar -5 166 -4 297

Redovisat värde 1 887 3 756

Not 15. Förbättringsutgifter på annans fastighet

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 740 3 615

Inköp 0 125

Försäljningar/utrangeringar -117 -0

Utgående anskaffningsvärden 3 623 3 740

Ingående avskrivningar -2 368 -1 718

Försäljningar/utrangeringar 48 0

Årets avskrivningar -661 -650

Utgående avskrivningar -2 981 -2 368

Redovisat värde 642 1 372
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Not 16. Andelar i koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 40 359 30 358

Fusion -4 100 0

Lämnade aktieägartillskott 0 10 000

Återbetalning av lämnat aktieägartillskott -2 500 0

Utgående anskaffningsvärden 33 759 40 358

Ingående nedskrivningar -2 998 -2 998

Utgående nedskrivningar -2 998 -2 998

Redovisat värde 30 761 37 360

Org.nr. Säte
Antal

andelar

Eget
kapital

(tkr)

Årets
resultat

(tkr)

Kapital-
andel

(%)

Rösträtts-
andel

(%)

Redovisat
värde

(tkr)
Adda Affärsconcept
AB 556526-3182 Stockholm 100 11 592 594 100,0 100,0 9 805
Adda Inköpscentral
AB 556819-4798 Stockholm 100 162 734 5 959 100,0 100,0 20 955

Not 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda kostnader 2 957 2 236

Övriga poster 508 157

Summa 3 465 2 393

Not 18. Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat 9 716 114

Årets resultat 1 317 026

Summa 11 033 140

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning 11 033 140

Summa 11 033 140

Not 19. Upplysningar om aktiekapital m.m.

2021-12-31 2020-12-31

Aktiekapital

Kvotvärde per aktieslag 100,00 100,00

Antal aktier 216 000 216 000
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Not 20. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna semesterlöner 2 392 1 468

Upplupna sociala avgifter 1 468 1 036

Förutbetalda intäkter 566 0

Förutbetalda abonnemangsintäkter 2 148 0

Övriga poster 3 448 1 331

Summa 10 022 3 835

Not 21. Sammansättning av likvida medel

2021-12-31 2020-12-31

Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 6 090 5 260

Stockholm 2022-03-30
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Styrelseordförande

Eva-Lotta Löwstedt Lundell
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Vår revisionsberättelse har lämnats .

Ernst & Young Aktiebolag

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor


