






































 

 

         

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag 
organisationsnummer 556488-1216 
 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Almi 
Företagspartner Uppsala Aktiebolag för räkenskapsåret 
2021-01-01 - 2021-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Almi 
Företagspartner Uppsala Aktiebolags finansiella ställning 
per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 
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 utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Almi Företagspartner Uppsala 
Aktiebolag för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Almi 
Företagspartner Uppsala Aktiebolag enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Östersund 2022 

Deloitte AB 

 

 

Kornelia Wall Andersson 
Auktoriserad revisor 
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Knut Rexed
Regionrevisor

' Granskningsrapport
ALMI Företagspartner i Uppsala ABo org.nr. 556488-12å6

Jagär utsedd av 2021ärs bolagsstämma som lekmannarevisor för baiaget, efier forslag från
Region Uppsalas fullmåktige.

Mitt uppdrag regleras i 10 kap. 4 - 5 §§ (Överlämnande av kommunala angelägenheter) och
12kap. (Revision) i Kommunallagen (SFS 2017:725). Jag har ati i utförandet av mitt upp-
drag i forsta hand utgå från de beslut som fattats av Regioirfullmäktige och i andra hand av
Regionstyrelsen och Regionens ansvariga nämnd. En central uppgift år ait granska i vilken
utsträckning som bolaget följt av Region Uppsala lämnade ägaranvisningar.

Jaghar granskat verksamhetens ändamålsenlighet, samt"bolagets pia-nering cch kontroil av
sin verksamhet. Min utgångspunkt har varit bedömning av väsentiighet och risk. Gransk-
ningen har utfons enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, octr med beaktande av
Kommunallagens och Aktiebolagslagens bestämmelser. &tin egen g{anskning har inte om-
fattat foljsamheten mot Bokföringslagens eller Årsredovisningslage*s i:estämmelser.

Granskningen har genornförts med den inriktning och omfattning som behö'yts for att ge
rimlig grund för bedön:ning och ansvarsprövning. När det gålier räkenskaper och 1ångiv-
ning har jag tagit del av den a-uktoiiserade revisorn Korneiia l,/aii Änderssons rapport och
av underlag från koncernens com pliancefunktion.

Bolagets verksamhet har såvitt jag kunnat se skötts på ett åndamåiseniigt och ekonomiski
tillfredsställande sätt under 2021. Jag har inte heller i min granskniirg funnit atnat än att bo-
lagets intema konfoll varit tillräcklig.

Jag tillstyrker i iikhet med Korrrelia Wall Andersson ansvarsflrihet fbr styrelsens ledamöter
I och för verkstäliarrde direktören för råkenskapsåret 2A21.

Uppsala den 25 aprtl2022

il";"-a
Knut Rexed
lekmannarerrisor
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Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare 

Statens, vid var tid gällande, principer för ersättning till ledande befattningshavare i bolag med 

statligt ägande ska omfatta bolaget. Principerna ska implementeras genom Almi-koncernens policy för 

principer för ersättning till ledande befattningshavare i dotterföretag, ett styrande dokument inom ramen för 

Almi-koncernens ledningssystem. 

Styrelsen ska inför årsstämma utvärdera hur bolaget efterlevt gällande principer för ersättning till 

ledande befattningshavare. Bolaget ska därvid efterleva den koncerngemensamma process för 

säkerställande och redovisning som Almi Företagspartner AB utarbetat.  

Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för ersättning till ledande 

befattningshavare och hur den förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. Utfall 

av genomförda granskningar ska därvidlag redovisas. 

Förslag till beslut 

Stämman föreslås besluta 

att anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat 

att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att 

implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet. 
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Uppsala AB 
 
Almi Företagspartner Uppsala AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB 
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Uppsala (49 procent). 

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av 
och mål för bolagets verksamhet  

Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid 
årsstämma under våren 2021. 

1 Uppdrag 

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. 

Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med 
lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska 
allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara 
avgörande för beslut om insatser. 

Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och 
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i 
bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.  

Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen 
regionalt.  

Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i 
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller 
marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till 
utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom 
samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademinära miljöer. 

Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt 
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.  

Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars 
syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av 
näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra 
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest 
i syfte att agera som ett Almi gentemot regionala intressenter och marknaden. 

2 Vision och affärsidé  

Verksamheten ska utgå från Almis vision och affärsidé. 

− Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt. 

− Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att 
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt. 
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3 Riktlinjer för verksamheten 

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission 
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella 
kunderbjudandena inom affärsutveckling. Bolaget ska följa utvecklingen av det pågående Corona-
utbrottet och inom ramen för uppdraget och denna ägaranvisning anpassa verksamheten efter de 
förändrade behov hos företagen som detta kan komma att föranleda. 

Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det 
identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet ska godkännas av 
bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på 
verksamhetens inriktning. 

Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna 
används för affärsverksamhet mot kund.  

Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas. Bolaget är registrerat som 
finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs 
för god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka 
penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket 
(Dataskyddsförordningen). 

Den tillväxtrådgivning som bolaget erbjuder ska komplettera och vara en självklar del i det 
företagsstöd som totalt erbjuds inom Uppsala läns innovationssystem. Företag som kan vara 
aktuella för tillväxtrådgivning ska alltid erbjudas de insatser som ger företaget den bästa 
utvecklingen på lång sikt. Eftersom det finns flera företagsfrämjande aktörer i länet behövs en 
löpande dialog mellan dessa. 

Bolaget ansvarar för att driva exportcentrum i enlighet med särskilt uppdrag från Region Uppsala. 

Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska vidare aktivt 
medverka i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län. 

4 Verksamhetens mål 

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur 
vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning. Den målstruktur som överlämnats gäller fortsatt 
till dess att en ny och reviderad målstruktur överlämnas. 

5 Särskild rapportering 

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen 
har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som 
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning. 

Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av 
periodens utfall av fastställda mål. 

Bolaget ska på moderbolagets begäran bidra till redovisning av hur koncernen agerat 
marknadskompletterande. 
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6 Finansiering av verksamheten 

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2022 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse. 

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av 
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Särskilda uppdrag 
från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och intäkter för uppdrag 
som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sådana uppdrag kan tillkomma 
när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som 
framgår av avsnitt 3 ovan. 

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a 
nationella och regionala aktörer eller EU.  

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3) 
exemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.  

 

Stockholm Uppsala 
 
e-signering, nästa sida e-signering, nästa sida 
 
Britta Burreau Johan von Knorring 
 
verkställande direktör regiondirektör 
Almi Företagspartner AB Region Uppsala 
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"Johan von Knorring"
Signerade 2021-12-02 17:22:35 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda 
bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader 
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte 
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de 
dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta 
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er 
bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt 
på: https://scrive.com/verify
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