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• Vd-ordet 

En investering i 
framtida tillväxt 
Grundaren till ett av Almis kund- och portföljbolag 
formulerade för åtta år sedan sin affärside. Att digitalisera 
och automatisera hela processer,, i den traditionstyngda 
revisions- och redovisningsbranschen. Almi trodde på 
både affärs-iden och teamet bakom. Till en början 
stöttade Almi med innovationsfinansiering. I takt med 
att företaget utvecklats framgångsrikt har Almi beviljat 
Tillväxtlån samt investerat riskkapital genom Almi lnvest. 
Företaget har också deltagit i Almis Tillväxtprogram. 
Idag har företaget 57 anställda1 och omsätter 42 miljoner 
kronor. Nu siktar man på internationella marknader och 
fortsätter att växa kraftigt. 

Den digitala bokföringsbyrån Wint är bara ett exempel 
bland många där Almis insatser bidragit till företagets 
framgång och tillväxt. Många gånger har Almis medver
kan till och med varit helt avgörande 

och växa. Ett led i det arbetet har varit att öka Almis kapa
citet för lånefinansiering och riskkapital. Det tillgängliga 
kapitalet för utlåning och investeringar har därför under de 

senaste tio åren ökat från 3,5 till drygt 
10 miljarder kronor. för företagets utveckling. I Sverige finns 

ett stort antal framstående starrups och 
tillväxtbolag som med rätt förutsätt
ningar kan utvecklas och växa. Och 
det tillkommer ständigt nya. Många av 
dem har också förutsättningar att lyckas 
på internationella marknader. 

"l<önn domen hor 
ökat til l 8 procent 
bland , må och medel 

Efterfrågan på Almis lån har ökat 
successivt genom åren. Särskilt markant 
var ökningen under finanskrisen och 
i samband med att Almi för några år 
sedan lanserade det nya Tillväxtlånet. 
Syfret med lånet har varit att ge inno
vativa företag möjlighet att utveckla 
innovationer och afFårsideer med hög 
tillväxt- och lönsamhetspotential. Sedan 

Det finns flera undersökningar som 
visar att en klar majoritet av små och 
medelstora företag vill växa. Några av de 
största utmaningarna som dessa företag 

lora för tog och 95 
proc: nt av kundföre
tagen är nöjda med 
Almis in, ots." 

har är att hitta rätt kompetens och att inte bli begränsade av 
tillgången på kapital i form av lån och riskkapital. 

Skapar goda förutsättningar 
Almi har en viktig roll att komplettera den privata mark
naden genom att erbjuda marknadskompletterande lån, 
riskkapital och affårsutveckling till små och medelstora 
företag över hela landet. Efterfrågan på tjänsterna är hög 
och under 2017 genomfördes cirka 25 000 insatser i drygt 

15 000 företag. 
Almis ambition har varit att fulle ut möta företagens 

behov av marknadskompletterande kapital och på så sätt 

skapa goda förutsättningar för svenska företag att starta 
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starten har 900 lån utbetalats till ett 
värde av 1,5 miljarder kronor. Jämfört med föregående år 
minskade nyutlåningen under 2017. Bakgrunden är att 
Almis kapital tillgängligt för utlåning varit i det närmaste 
fulle utnyttjat under året. 

Mer effekt 
Almis verksamhet har utvecklats under flera års tid. Målet 
har varit att öka synligheten på marknaden och att öka 
affårsvolymerna genom att introducera nya kunderbju
danden. Utvecklingen av verksamheten har tagits emot 
positivt av företag och samarbetspartners, vilket stärkt 
varumärket Almi. Allt fler intressanta tillväxtbolag söker 
sig idag till Almi. Kännedomen har ökat till 83 procent 
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"De företag om 
kon använda 

hållbarhet om 
en konkurren 
fördel kornrner 
att bli vinnare 

0 "kt Il pa SI . 

bland små och medelstora företag och 95 procent av 
kundföretagen är nöjda med Almis insats. Detta skapar 
stolthet och engagemang i organisationen. Samtidigt finns 
en övertygelse om att vi kan få ut ännu mer effekt av Almis 
verksamhet genom ökad fokusering på företag med tillväx
tpotential. För att uppnå detta har en ny strategi fastställts 
under året, med genomförande från och med 2018. Strate
gin kommer att ställa nya krav på Almi och därför har en 
organisationsförändring av moderbolagets och de regionala 
dotterbolagens organisationer genomförts. Moderbolaget 
har organiserades i två afFårsområden, Företagspartne~ 
och lnvest, samt stabsfunktioner. Den nya organisationen 

skapar förutsättningar för att genomföra de förändringar 
som den nya strategin innebär. 

Förändringsområden 
Viktiga förändringsområden under 2018 är utveckling 
och digitalisering av Almis erbjudanden samt att skapa en 
företagskultur där försäljning och uppsökande verksamhet 
är en naturlig del av vardagen. Rådgivarna är utan tvekan 
Almis viktigaste resurser. Ytterst är det dessa som avgör 
kvaliteten i kundleveransen och hur nöjd kunden är efter 
avslutad insats. Vi fortsätter därför att utveckla medar
betarnas kompetens för att kunna möta företagens behov. 
Som ett led i det arbetet kommer en ny certifiering av 

samtliga rådgivare att införas. 
Det blir också allt tydligare att hållbarhetsfrågor påver

kar ett företags framgång. De företag som kan använda 
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hållbarhet som en konkurrensfördel kommer att bli vinnare 
på sikt. Almi har ett ansvar för att tillföra ett hållbarhetsper
spektiv i dialogen med företag. Det finns en stor potential i 
att frågor om sociale ansvar, mänskliga rättigheter, etik och 
miljö integreras i företagets övergripande afFårsstrategier. 

En viktig symbol för Almis utveckling är den nya grafiska 
profilen som lanserades i januari 2018. Den nya profilen har 
mottagits positive och väntas, tillsammans med de föränd
ringar som vi nu genomför, bidrar till att varumärket Almi 
känns modernt och innovativt. 

Nya jobb skapas främst i små och medelstora företag. 
Därför måste vi i Sverige erbjuda företag bra förutsättningar 
att starta och växa. Med den nya strategin ökar Almi insat
serna i företag som har potential att utvecklas och växa. 
I skeden där riskerna, men också möjligheterna, är stora. 
Där de marknadskompletterande insatserna behövs som 
allra mest. Vi ser det som en investering i framtida tillväxt. 

Göran Lundwall 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
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,,; 2017 i siffror 
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företag beviljades lån på totalt 2,6 miljarder kronor. 

kunder inom 
affärsutveckling. 

I nyutlåningen var 31 
procent av kunderna 
kvinnor och 37 procent av 
kunderna hade utländsk 
bakgrund. 

nya investeringar 
genomfördes i 
riskkapital
verksamheten. 

deltagare i 
seminarieverksamheten. 

3 % 
Inom affärsutveckling var 
30 procent av kunderna 
kvinnor och 47 procent av 
kunderna hade utländsk 
bakgrund. 

Varumärkesunder-
1 sökningen visar en hög 

kännedom. I ett slump
mässigt urval bland 
små och medelstora 
företag känner 83 
procent till Almi. 

Senaste kundunder
sökningen visar på en 
fortsatt hög kundnöjd
het - 95 procent av 
kunderna kan tänka sig 
att rekommendera Almi 
till andra och nio av tio 
kunder anser att Almis 
insatser skapar nytta för 
företaget. 

Almis effektmätning visar att förädlingsvärdet, omsättning och antalet anställda ökar mer 
bland Almis kunder jämfört med både företagsstocken och en kontrollgrupp. 
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OmAlmi 

Om Almi 

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en 
stark vilja och en god affärside. Det behövs också kapital och 
i mång:a fall även stöd från erfarna rådgivare som kon det 
här med tillväxt och företagande. Almi välkomnar alla före
tag och affärsideer med potential att växa. Ju större potential 
till tillväxt desto större engagemang från Almis sida. 

Almi erbjuder lån och affårsucveckling till företag som vill 
utvecklas och växa. Det gäller såväl företag som är i startup
fas som befindiga företag med potential till tillväxt. Dotter
bolaget Almi Invest investerar riskkapital i företag i tidiga 
skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affårside. 
Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den 
privata marknaden avseende företags behov av finansiering 
och affårsucveckling. Den första kontakten med Almi startar 
alltid med en dialog om företagets behov. Den visar om det 
finns behov av Almis erbjudanden eller om det finns andra 
aktörer som bättre tillgodoser företagets behov. 

Almikoncernen 
Almi Företagsparmer AB ägs av staten och är moderbolag 
i en koncern med 16 regionala dotterbolag och under
koncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen 
ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av 
regionala ägare och erbjuder lån och affårsurveckling. Almi 
Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver 

riskkapitalverksamhet. 
Koncernens verksamhet finansieras genom anslag från 

staten och de regionala delägarna. Ytterligare finansiering 
sker via särskilda medel från staten, landets regioner och 
EU samt genom resultat som genereras i verksamheten. 
Inom riskkapitalverksamheten finansieras driften huvud
sakligen genom anslagsmedel ur förvaltade fonder. 
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Almis mål enligt 
ägaranvisning 

Uppdragsmål 

!! 1 •• 
Hållbar tillväxt 
Möts genom uppföljning av Almi-företagens 
överlevnadsgrad, omsättnings- och förödlings
vördeutveckling. 

!! 2 •• 
Marknadskompletterande verksamhet 
Möts genom undersökning till banker, 
medinvesterare och kunder. 

!! 3 •• 
Fokusgrupper 
Möts genom andelen kvinnor, företagare med utländsk 
bakgrund och företag i tidiga skeden. 

Effektivitets må I 
Andel arbetad tid som används för affärsverksamhet 
mot kund samt kostnad och effekt - i form av hållbar 
tillväxt - per insatsområde. 
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Den värdeskapande 
processen 
Så skapas värde för Almis intressenter. 
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Resurser 

Humankapital 
Medarbetares kompetens 
och engagemang. 

Relationskapital 
Kunder 
Portföljbolag 
Samarbetspartners 
Externa konsulter 

Finansiellt kapital 
Anslag 
Lånefond 
Riskkapitalfonder 
Projektmedel 

Strukturellt kapital 
Varumärke 
System 
Processer 
Kultur 

Verksamheten ~ 
Vision 
Vi investerar i framtida 
tillväxt. 

Affärside 
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. 

För att skapa 
mesta möjliga värde 
arbetar Almi med att: 
Alltid ha rätt kompetens 
för att möta företagens 
utmaningar. 

Förbättra produkter och 
tjänster. 

Digitalisera processer 
som skapar mervärde 
för kunden. 

Öka effektiviteten. 
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Det som skapas 

Insatsområde lån 
4 208 lån på totalt 
2 559 mkr. 

Insatsområde 
affärsutveckling 
21 000 insatser till 
12 000 företag . 

Insatsområde 
riskkapital 
155 investeringar på 
totalt 181 mkr. 

Almi års- och hållborhetsredovisnir\g 2017 

Värde för 
intressenter 

Företag 
Tillväxt 
Lönsamhet 
Kompetensutveckling 
Nätverk 

Samhälle 
Arbetstillföllen 

Skatteintäkter 

Ökat företagande i 
hela landet. 

Främjar integration 
- företagare med 
utländsk bakgrund är 
en prioriterad grupp. 

Främjar jämstäl ldhet 
- kvinnliga företagare 
är en prioriterad grupp. 
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• Almi 2018 

Almi 2018 - fler rätt 
insatser till rätt företag 
Varje år tar tusentals företag del av Almis insatser i form av lån, riskkapital 
och affärsutveckling. Det finns många tillväxtföretag som vittnar om Almis 
betydelse för framgången. Samtidigt finns det internt en övertygelse om att 
Almi som organisation kan uträtta ännu mer. Att det finns potential i Almi att 
leverera mer nytta och högre värde till företag. Under 2017 har ett omfattande 
arbete drivits under namnet Strategi 2018 - fler rätt insatser till rätt företag. 
Arbetet bedrevs huvudsakligen med utgångspunkt i följande områden. 
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Målgrupp 

Almis målgrupp är små och 
medelstoro företag. Grundläggande 
för Almis engagemang är att 
företaget har tillväxtpotential och 
att företagets ledning har ambition. 
förmåga och drivkraft att ta tillvara 
tillväxtpotentialen. Almi ska också 
lägga vikt vid att nå ut till kvinnor och 
företagare med utländsk bakgrund. 

Strategi 2018 innebär att Almis resurser 
ska användas dör de ger störst effekt på 
tillväxt. Ju större potential till tillväxt desto 
större engagemang från Almis sida. 

Nya erbjudanden 

Tillväxt
potential 

Almis 
/ 

insatser 

/ ökar 

Behovet 
avAlmi 

Almis erbjudanden får nu ett ökat fokus på tillväxtföretagens behov. Nya 
erbjudanden utvecklas och befintliga anpassas enligt den nya strategin och 
kundernas behov. 

Vid den första kontakten med Almi genomförs alltid en behovsonalys som sko 
ge en uppfattning om nuläge och riktning. I vissa fall räcker det med en över
gripande analys, i andra fall behövs en mer djupgående analys. 

Inom offärsutveckling i samband med stort, sker en ökad automatisering 
och effektivisering genom digitala tjänster, rådgivning i grupp och genom 
seminarier. Almis rådgivare ska vägleda rätt, oavsett om det är till Almis 
finansiering och afförsutveckling eller till andra aktörers erbjudanden. Håll
barhetsperspektivet är en viktig del genom hela processen. 

Aktiv marknacls
b_earbetning och försäljning 

Strategi 2818 innebär all Almis Insatser ska 
genomföras där de f6r mest effekt i form av 
h._6llbor tillväxt. Almi ska finnas där företagen 
finns och attrahera med budskap. inneh611 
och erbjudande som driver trafik digitalt, 
engagerar och skapar nya kontakter. 

Företagskulturen ska vara kundfokuserad 
där Almis r6dgivare arbetar proaktivt för 
all skopa nya kontakter med Intressanta 
tillväxtföretag. 
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Kompetensutveckling 

Alm is rådgivare har en gemensam bred 
grundkompetens om tillväxtföretagande och en 
fördjupad kompetens som kan vara olika från 
rådgivare till rådgivare. 

Strategi 2018 innebär att kunderna i första mötet 
med Almi sko möta rådgivare med bred och enhetlig 
grundkompetens. Nya processer och arbetssätt 
innebär att företog vägleds rätt oavsett kontoktsätt 
och vilken rådgivare mon möter. Tillväxtföretog som 
hor behov av ett större engagemang möter i den 
fortsatta processen olika rådgivare med fördjupad 
kompetens inom olika områden. 

Nya måltal 

Förändringsarbetet under 2018 innebär att nya 
måltol gäller från och med 2018. De nya måltalan 
grupperas inom tre målområden. 

Uppdraget - Mäter måluppfyllelse i förhållande till 
ägornas uppdrog. 

Företagskultur - Måltal som visor engagemang hos 
kunder, portföijföretag och medarbetare somt Almis 
arbete mot en god affärsetik. 

Effektivitet - Visor utfallet och effektiviteten i den 
operativa verksamheten. 
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Ökad digitalisering 

Strategi 2018 innebär en satsning på digitalisering 
för att uppnå ökad effektivitet och service. Det gäller 
digitala tjänster som effektiviserar både kundernas 
och rådgivarnas vardag. Det gäller också digitala 
tjänster som innebär att ett större antal företag kan 
lo del av erbjudanden jämfört med individuella 
möten. Ett tredje område är digitala verktyg för 
rådgivare att använda i arbetet med kund. 

Ny grafisk profil 

Almis verksamhet hor förändrats och utvecklats 
kraftigt under senare år. Arbetet med Strategi 2018 
innebär ytterligare en stor förflyttning. Företagen 
möter idag ett Almi som ligger i framkant av 
utvecklingen för att möta kundernas behov. 

För att markera förändringen och utvecklingen till 
det nya Almi lanserades en helt ny grafisk profil 
i januari 2018. Den nya profilen återspeglar den 
nytänkande och innovativa organisation som Almi är 
idog. Profilen är modern och energiskapande vilket 
i högre grad bidrar till att förmedla rätt image och 
budskap för Almi. 
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•• Hållbarhet 

•• 0 0 

Okat fokus pa hallbart 
företagande 

Hållbarhet var ett av ledorden i Almis strategiarbete och prioriterade håll
barhetsområden är integrerade i Almis affärsplan för 2018. Verksamhetsåret 
har präglats av att planera och genomföra aktiviteter inom de hållbarhets
områden som beskrivs mer utförligt i nedan figur. Genom att integrera håll
barhetsfrågor i dialogen med de företag Almi stödjer med lån, riskkapital 
och affärsutveckling, bidrar Almis insatser till fler hållbara företag i Sverige. 

Strategiska hållbarhetsmål 
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Hållbar tillväxt 
Med hållbar tillväxt avses tillväxt i företag 
sam bedöms vara ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbara över tid. I kunddialogen 
säkerställs all kunden identifierar och 
aktivt arbetar med bolagets mest relevanta 
hållbarhetsfrågor så att risker hanteras 
och affärsmöjligheter tas tillvara. Detta 
möjliggör en mer långsiktigt hållbar tillväxt i 
kundföretagen. 

Almis 
insatser 

bidrar till fler 
hållbara 
företag 

God affärs.etik 
Almi ska ha en god affärsetik. Det innebär 
att aktivt arbeta för alt motverka korruption 
och penningtvätt och alt Almi inte riskerar ha 
eller ingå engagemang i företag som bedriver 
olaglig , oetisk eller bedräglig verksamhet. 
Relationer med kundföretagen ska vara sunda 
samt all Almis medarbetare är informerade 
om interna policyer och riktlinjer. 

Attraktiv arbetsgivare 
Almi strövar efter alt vara en arbetsplats som 
attraherar medarbetare med rätt kompetens. 
Arbetet ska vara utvecklande med ett tydligt 
och modernt ledarskap. Kunderna ska uppfatta 
Almis medarbetare som kunniga och professio
nella. Organisationen ska präglas av mångfald 
och jämställdhet och medarbetarnas samman
sättning ska spegla de företagare Almi möter. 
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Hållbarhet 

Hållbar tillväxt 
Almi,s insatser bidrar till att Sveriges små och medelstora 
företag har möjlighet att växa. Tillväxten ska vara eko
nomiskt, miljömässigt och socialt håUbar över tid. De två 
sista aspekterna är ur ett Almiperspektiv minst lika viktiga 
och minskar även riskerna i Almis affär. 

Att skapa hållbar tillväxt är Almis grunduppdrag och 
genom att erbjuda finansiering och afFårsucveckling till 
små och medelstora företag investerar Almi därmed i 
Sveriges framtida tillväxt. Hur väl Almi lyckats med sitt 
uppdrag mäts bland annat genom att följa den ekonomiska 
tillväxten i de företag som fått en insats av Almi, samt 
företagens förflyttning när det gäller deras sociala och 
miljömässiga hållbarhetsarbete. 

Almis arbete med hållbarhet i kundföretagen 
Almi har en unik position som marknadskompletterande 
aktör i mötet med företag och företagare i tidiga skeden. 
Genom att i ett tidigt skede i företagandet uppmärksamma 
företagen på hållbarhetsrisker och -utmaningar, skapas 
möjligheter för att hållbarhet blir en mer integrerad del i 
företagens afFårsmodeller. 

Ett av de viktigaste arbetsområdena under 2017 har 
varit att förbättra hållbarhetsdialogen med Almis kunder 
och portföljbolag. Det är i mötet med kunden Almi kan 
bidra mest inom hållbarhetsområdet. Genom att skapa 
förutsättningar för en strukturerad hållbarhetsdialog och 
därtill förbättrat systemstöd, blir det mer naturligt att 
diskutera relevanta hållbarhetsfrågor med kunden utifrån 
nuläge och potential. 

Viktiga aktiviteter under 2017: 

• Ny process för en mer strukturerad och utförlig håll
barhetsdialog med kunden. Dialogen bygger på ett antal 
fördefinierade frågor i syfte att identifiera relevanta 
hållbarhetsutmaningar och gradera kundens hållbar
hetsposition utifrån ett nuläge. Planerad lansering under 
våren 2018. 
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• Pilot med ny hållbarhetsdialog i ett av dotterbolagen med 
bra resultat. Parallellt har ett arbete med att utveckla 
Almis system för kundhantering gjorts i syfte att möta 
Almi-rådgivarnas behov av att dokumentera hållbarhets
dialog och slutsatser. 

• Material för kompetensutveckling av Almis medarbetare 
inom hållbarhet är framtagen. Utbildningsmaterialet 
förklarar och sätter hållbarhet i ett relevant samman
hang och omfattar både exempel på bra kundcase och 
frågeställningar utifrån Almis arbete med företag i tidiga 
skeden. Lansering planeras i inledningen av 2018. 

• Påbörjad översyn hur man bäst följer och mäter kun
dens förändring avseende sitt hållbarhetsarbete. Att 
mäta förändringen är en central indikator i Almis nya 
målstruktur. 

Risker inom fokusområdet hållbar tillväxt 
Ett av Almis viktigaste uppdragsmål är att skapa hållbar 
tillväxt i näringslivet. En hållbarhetsrisk är att Almi inte 
når målet och att Almis insatser inte lyckas skapa en håll
bar tillväxt i kundföretagen, eller att tillväxten är sämre än 
vad motsvarande kontrollgrupper, som inte fått en insats 
från Almi, kan visa. Alternativt att Almi kan påvisa en 
tydlig ekonomisk tillväxt i kundföretagen, men att till
växten har skett på bekostnad av att den inte anses lika 
miljömässigt eller socialt hållbar. 

För att hantera risken följer Almi löpande måluppfyllna
den när det gäller den ekonomiska utvecklingen i företagen. 
Även hur prioriterade fokusgrupper som företagare i tidiga 
skeden, kvinnliga företagare och företagare med utländsk 
bakgrund nås, samt hur rådgivarna arbetar med miljö- och 
sociala frågor i kunddialogen. När det gäller utpekade 
fokusgrupper har Almi en fortsatt utmaning att nå kvinnliga 
företagare med erbjudanden inom afFårsucveckling. 
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•• Hållbarhet 

Stark tillväxt i Almi-företagen 

På uppdrag av Almi genomför SCB (Statistiska central
byrån) en årlig uppföljning av Almis effekt på företagens 
tillväxt. Utvecklingen följs upp vad gäller förädlingsvärde, 
omsättning och antal anställda hos Almis företag, en 
kontrollgrupp och företagsscocken. Uppföljningen 
inkluderar samtliga juridiska föreragsformer inom lån, 

affårsucveckling och riskkapital. I denna mätning följs 
företagen upp under en fyraårsperiod från bokslutet 2012 
till bokslutet 2016. 

De första tre åren är de mest kritiska för ett företags 
överlevnad. Därför följs även överlevnadsgraden hos nya 
företag upp. 

Resultatet visar att: 

o/c 
Överlevnodsgroden för 
Almis företog uppgick till 
78 procent. Överlevnaden 
vor därmed något lägre än 
kontrollgruppens 82 procent. 

Förödlingsvärdets utveckling 
blond Almis företog uppgick 
till 48 procent. Utvecklingen 
vor storkore än hos kontroll
gruppens 30 procent och 
företogsstockens 28 procent. 

Almis företog uppvisar en 
stork omsättningsutveckling, 
47 procent, jämfört med kon
trollgruppens 27 procent och 
företogsstockens 24 procent. 

Almis företog anställer i större 
utsträckning än kontrollgrup
pen. Antalet anställda hor 
ökat med 30 procent jämfört 
med kontrollgruppens 15 
procent och företogsstockens 
14 procent. 

Utveckling för Almis kundföretag 2012-2016 

Jämfört med en jämförbar kontrollgrupp och företogsstocken 

Fakta orn 
undersökningen 

14 

• Kundföretog 

Kontrollgrupp 

• Företogsstock 

% 
48 

Förädlingsvärde Omsättning Antal anställda 

I undersökningen hor Almis insatser från verksamhetsåret 2013 följts. Antalet kunder det aktuella året 
som erhållit lån, offärsutveckling eller riskkapital uppgick till cirka 22 000. varav cirka 9 000 ingår i 
den aktuella undersökningen. Bolagens utveckling följs under en fyraårsperiod, från bokslutet 2012 till 
bokslutet 2016. 

Förädlingsvärde är ett mått på den sammanlagda värdeökningen som producerats av ett företog. 
Det beräknas som värdet av ett företogs produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts. 
Ett företogs förädlingsvärde utgör företagets bidrog till den samlade bruttonationalprodukten. 

Kontrollgruppen består av företog som inte är kunder hos Almi, men som hor motsvarande fördel
ning vad gäller storlek, bransch, juridisk form, län och storttidpunkt. 

I företogsstocken (små och medelstora företog) ingår 700 000 företag som var aktiva hela perioden 
mellan 2012 och 2016. Företogsstocken möjliggör jämförelser av Almis kundföretog med utvecklingen av 
små och medelstora företog som helhet i svenskt näringsliv. 
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Hållbarhet 

God affärsetik 
Almi ska minimera risken att stödja företag som bedriver en 
oetisk eller bedräglig verksamhet. Vidare ska Almis affärsrela
tioner med kunder och portföljbolag präglas av god affärsetik. 
Det innefattar att kunderna ska känna sig trygga med att de 
bedömningar och beslut som fattas av Almis rådgivare sker på 
sakliga grunder, att Almi-rådgivaren inte låter sig påverkas och 
att kundens integritet och behov av sekretess kan säkerställas. 
En god affärsetik är en grundförutsättning för Alm is trovärdig
het och varumärke. 

penningcväcc och finansiering av 
terrorism same övriga former av ekono
misk broccslighec. Det handlar även 

Afmis medarbetare ska alltid agera 
professionelle och opartiskt. I Afmis etik
policy och andra styrande dokument ges 
vägledning cill medarbetarna i det dagliga 
arbetet. Sam cliga medarbetare informeras 
och förväntas ca del av innehållet i poli
cyer och riktlinjer same den sekrecesslag
stifcning som Alrni omfaccas av. 

• Motverka och förebygga 
ekonomisk brottslighet 

om acc förtydliga och uppmärksamma 
interna regelverk och som ger med
arbetare, styrelseledamöter och upp
dragstagare i Almi tydlig guidning hur 
uppkomna situationer ska hanteras, som 
exempelvis intressekonflikter och tillgång 
till insiderinformacion. 

Incressekonflikcer kan uppstå om 
medarbetare, styrelseledamot eller annan 
uppdragscagare i Afmi, har ecc direkt 

• Säkerställa kundsekretess 
och Informationssäkerhet 

eller indirekt intresse i etc affårsbesluc och hanteras i sådana 
fall enligt bolagets framtagna riktlinjer. Det kan innebära 
acc ärendet flyttas till annan juridisk enhet interne eller acc 
berörd person utesluts i den aktuella beslucsprocessen. Alla 
situationer kan inte förutses, därför har alla medarbetare 
etc ansvar acc uppmärksamma om en olämplig situation 
skulle uppstå. 

Översikcligc kategoriserar Almi arbetet inom god affärs
etik i cvå områden: 

• Motverka ekonomisk broccslighec. 
• Säkerställa kundsekretess och informationssäkerhet. 

Motverka ekonomisk brottslighet 
Ecc prioriterat område där utmaningen ligger i acc ha 
koncerngemensamma processer i syfte acc identifiera och 
kategorisera kunder utifrån potentiell risk för korruption, 

Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017 

Viktiga aktiviteter under 2017: 

• Ny compliancefunkcion med ansvar för koncernens styr
ning och uppföljning av regelefcerlevnad har inräccacs. 

• En intern uppförandekod har tagits fram och kommer acc 
lanseras under första kvartalet 2018. Uppförandekoden 
är en lättillgänglig summering och ecc komplement till de 
lagar och riktlinjer som omfaccar Afmis verksamhet och 
som mer ucförligc beskrivs i Afmis policydokumenc. 

• En generell riskkarcläggning, kopplat till Lag (2017 :630) 
om åtgärder mot penningcväcc och finansiering av terrorism, 
har genomförts. En uppdatering av Alrnis känn-din-kund

process pågår. 
• Framtagande av ny process för visselblåsning i syfte acc 

säkerställa möjlighet till anonym rapportering av miss
tänkta oegenclighecer. Införande planeras under första 

kvartalet 2018. 
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. Säkerställa kundsekretess och 
informationssäkerhet 
Almi hanterar och lagrar för kunden affårskänslig infor
mation. Det åligger Almi som organisation att säkerställa 
en hög kundsekretess och att information om kunder eller 
annan företagsinformation inte riskerar att röjas. I grunden 
är detta en viktig förtroendefråga och brister i efterlevnad 
kan skada Almis anseende som aktör. 

Almis verksamhet omfattas av en särskild sekretesslag 
(1994:77) . Den säger i korthet att den som tagit tjänst i 
Almi rar obehörigen inte röja eller nyttja information om 
något affärs- eller driftsförhållande. Lagen omfattar både 
anställda, styrelseledamöter och andra uppdragstagare i Almi. 

Viktiga aktiviteter under 2017: 

• Ny funktion, informationssäkerhetsansvarig, har inrättats 
med ansvar för koncernens arbete och efterlevnad av 
informationssäkerhet. 

• Omarbetad policy för informationssäkerhet är framtagen 
och beslutad i koncernstyrelsen. Parallellt arbete med 
Almis ledningssystem som följer kvalitetsstandard 27001. 

• Framtagande av ny process för incidentrapportering. 
Syftar till att skapa medvetenhet kring risker och kunna 
arbeta mer förebyggande. Planerad lansering i inledningen 

av 2018. 
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• Fortsatt arbete med riskkardäggning i koncernens 
dotterbolag, bland annat med fokus på hantering av 
informationssäkerhet och kundsekretess. 

Risker kopplat till affärsetik 
Även om det interna etikregelverket och dess efterlevnad 
är god på Almi, återfinns de största hållbarhetsriskerna i 
utlånings- och riskkapitalverksamheten. Ett stort antal 
företag tar årligen del av Almis erbjudanden. Därmed finns 
en risk att Almis resurser riktas till företag som bedriver 
en oetisk eller bedräglig verksamhet. Det finns också risk 
att Almis kunder och portföljbolag inte själva har tillräcklig 
kontroll över riskerna i sin leverantörskedja eller att man 
underskattar riskerna för korruption och penningrvätt uti
från den marknad bolagets produkter och tjänster riktar sig 
till. Här har Almi en viktig roll i att stödja kunderna i deras 
arbete med att hantera sina respektive affårsetiska risker. 
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Hållbarhet 

Attraktiv a rbetsgivare 
Alm i strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som 
både attraherar och behåller medarbetare som vill 
utvecklos. Medarbetarnas kompetens och engagemang 
är nyckeln till att Almi li1år sina mål och att Almi kan möta 
och överträffa kundernas förväntningar. 

Medarbetarnas kompetens och engagemang 
Att arbeta som rådgivare på Almi innebär att man anför
trotts ett ansvarsfullt uppdrag att ge råd till entreprenörer 
som är på väg in i företagandet eller vill ca sitt företag till 
en nästa nivå. Det kräver enskilt engagemang och art det 
finns ett stort förtroende mellan kund och rådgivare. 

av respondenterna i NKI-undersökningen svarar att det 
är mycket sannolikt att de skulle rekommendera Almi till 
andra. Ytterligare 20 procent svarar att det är 

Medarbetarens kompetens och förmåga att bidra till 
utvecklingen av kundföretager är därmed avgörande. 
Kompetensutveckling är både en operativ och strategisk 
framgångsfaktor i Almis värdeskapandemodell. Almi är en 
organisation med bred och djup kompetens hos medarbe
tarna, varför aktiv kunskapsdelning och samverkan är det 
primära sätter att utveckla medarbetare och verksamhet. 

I den senaste medarbetarundersökningen visar utfaller på 
fortsatt högt engagemang. 

Hög kundnöjdhet 
Ett viktigt kvitto på att Almis insatser bidrar till kundernas 
tillväxt är återkopplingen från den löpande nöjd-kund
undersökningen (NKI). 72 procent av kunderna svarar att 

de är mycket nöjda med rådgivarens agerande vid en sam
manfattande bedömning. Ytterligare 22 procent uppfattar 

att de är nöjda. Rekommendationsfrågan är en annan vik
tig indikator på Almis arrrakrivirer hos både nuvarande och 
framtida kunder, samt potentiella medarbetare. 75 procent 
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ganska sannolikt att de skulle rekommendera Almi. 

• Almi 2017 

• Almi2016 

Benchmark 2017 

100 

Engagemangs- Team 
index effektivitetsindex 

Ledarskaps
index 
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Sammanfattande % 

omdöme om 
80 72 

rådgivaren 70 

60 

50 

• Mkt nöjd 40 

• Nöjd 30 

• Varken eller 
20 

Missnöjd 
10 2 • 1 Mkt missnöjd 0 '--

Viktiga aktiviteter under 2017: 

• Chefernas förmåga att leda har identifierats som en viktig 

framgångsfakror för att lyckas implementera den nya 
strategin. Under året har samtliga chefer deltagit i utbild
ningen - Leda i förändring. 

• Som ett led i omorganisationen har Almi uppmuntrat 
internrekryteringar, vilket skapat utrymme för karriärut
veckling. Flera av koncernens lediga jobb under 2017 har 
endast annonserats ur internt. 

• Lönekartläggning är genomförd våren 2017. Därtill 
har en rollvärdering påbörjats. Den senare syftar till att 
jämföra Almis ersättningsnivåer på olika tjänster med 
motsvarande roller på andra jämförbara företag. 

• En ny process för anmälningar av kränkande särbehand
ling och trakasserier har tagits fram. Planerad implemen
tering i inledningen av 2018. Samtliga chefer har även 
genomgått utbildningen - Hantering vid kränkande 
särbehandling och sexuella trakasserier. 

• Ett systematiskt arbete med långtidssjukskrivningar 
initierades under 2017. Ambitionen är att snabbare 
sätta in relevanta insatser som gynnar medarbetarens 

tillfrisknande. 

Identifierade risker 
Från och med 2018 har rollerna och kompetenskraven 
förtydligats i dotterbolagen. I samband med omorganisa
tionen finns en risk att Almi får en högre personalomsätt
ning på kort sikt och därmed tappar värdefull erfarenhet. 
Kompetensförflyttningen riskerar också att ta längre tid än 
beräknat. Det riskerar påverka organisationens förmåga att 
skapa mervärde för kunder och portföljbolag och möjlig
heten att nå uppsatta mål. 
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Hur sannolikt är % 

det att du skulle 
75 

rekommendera 
Alm i till andra? 

• Mkt sannolikt 

• Ganska sannolikt 

• Varken eller 

Ganska osannolikt 

• Mkt osannolikt 
0 
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Hållbarhet 

•• 
Oversikt jämställdhet 
-och mångfald 
Att Almi aktivt arbetar med jämställdhets- och mång
faldsfrågor är en förutsättning för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och en utvecklande arbetsplats. 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete 
Almis arbete med jämställdhet och mångfald är en del 
av fokusområdet attraktiv arbetsgivare. Almi eftersträvar 
internt en jämn fördelning av män och kvinnor totalt och 
på olika roller, samt att organisationen speglar Sverige som 
helhet i relation till nationell härkomst. 

Därutöver har Almi ett särskilt uppdrag att kvinnliga 
företagare och företagare med utländsk bakgrund ska vara 
överrepresenterade bland Almis kunder jämfört med mot
svarande andel i företagsstocken och nyföretagandet som 
helhet. Almi har således både ett internt och externt fokus 
när det kommer till jämställdhet- och mångfaldsfrågor. 

Jämställdhetsindex 
Almi följer utvecklingen av jämställdheten utifrån ett 
framtaget jämställdhetsindex i koncernen. Utfallet för 2017 
visar på ett oförändrat index (83) vid jämförelse med de två 
senaste åren. 

Den interna jämställdheten är god och fördelningen 
mellan kvinnor och män i styrelser, ledande positioner 
och kundrådgivare har en bra balans. När det gäller den 
externa jämställdheten har Almi en fortsatt utmaning att 
attrahera kvinnliga företagare som vill och kan växa. 

Jämställdhetsindex avseende 2017 

Andel kvinnor 
- resultat på Koncernnivå % poäng 

Almis styrelser 45 100 

Chefer 45 100 

Rådgivare 47 100 

Beviljade lån 31 60 

Kunder i affärsulveckling 30 60 

Startade företag 35 80 

83 
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Nyckeltal medarbetare Moderbolag Koncern 

Antal anställda per 31 dec 76 505 

Varav tillsvidareanställda 72 474 

Varav övriga anställningsformer 4 31 

Medeltal antalet anställda 74 487 

Andel kvinnor, chefer, % 67 45 

Andel kvinnor, rådgivare*, % na 47 

Andel medarbetare med na 17,9 
utländsk bakgrund, % 

Genomsnittlig anställningstid 6,7 8,6 
per 31 dec, år 

Personalomsättning**,% 33,8 14,8 

Genomsnittsålder, år 44 47 

Sjukfrånvaro, % 6,0 3,2 

Ålders- och könsfördelning per 31 dec 

0-29 år 30-49 år 50-år Kvinnor Män 

Antal anställda 23 274 208 280 225 
per 31 dec 

Medeltal antalet 
anställda 22 260 205 267 220 

Chefer, antal 0 24 36 27 33 

Rådgivare*, antal 6 253 85 162 182 

Styrelseledamöter, 0 49 138 85 102 
antal 

Personalomsättning, 12 73 22 67 40 
antal som börjat 

Personalomsättning, 6 41 25 41 31 
antal som slutat 

Sjukfrånvaro, % 1,90 3, 14 3, 12 4,27 1,67 

Utbildningstimmar per na na na 32 30 
medarbetare, antal 

• arbete mot kund innefattar rådgivarbefattningar inom AO Företags partner 

och lnvestment Managers inom AO Riskkapital. 
0 beräknas på det lägsta värdet av antal som börjat/slutat delat med 

medeltal antalet anställda. 
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Dialogen med Almis 
intressenter 
Almi har en löpande dialog med bolagets intressenter. 
Intressenternas förväntlilingar är centrala för acc vidare
utveckla Almis hållbarhetsarbete och identifiera de mest 
väsencliga hållbarhetsområdena. De intressenter som 

Definierar samhällsuppdraget, uppdrags
mål, återrapportering och att Alm i ska 
agera föredömligt i hållbarhetsfrågor. 

Exempel på intressenternas förväntningar 

• Bidra till hållbar tillväxt i näringslivet. 

• Nå företag i tidiga skeden, kvinnliga företagare 
och företagare med utländsk bakgrund. 

• Säkerställa rollen som marknads
kompletterande aktör. 

• Almis utbud av lån, riskkapital och affärsutveckling 
ska vara tillgängligt i hela landet. 

• Låneverksamheten ska bedrivas så att kapitalet 
bevaras nominellt intakt. 

Exempel på dialog och aktiviteter 2017 

• Effektmätning om Almis bidrag på tillväxt 
i näringslivet. 

• Ägaranvisning och löpande dialog med Närings
departementet, exempelvis om Almis hållbarhets
arbete, utformning av verksamhetsuppföljning 
och återrapportering. 

• Uppföljning hur Almi når definierade fokusgrupper. 
Dialog internt och med externa aktörer om möjliga 
förbättringar. 

• Dialog med banker och samarbetspartners om 
hur Almi uppfyller sin roll som marknads
kompletterande aktör. Även kompletterat med 
kvantitativa undersökningar. 

• Rapportering till och dialog med styrelse om 
resultat- och kostnadsutveckling. Särredovisad 
uppföljning av låneverksamhetens resultat. 
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Bidrar genom engagemang och kompetens till 
kundernas och portföljbolagens utveckling. 

Exempel på intre11enterna1 förväntningar 

• Möjlighet till kompetens- och karriärutveckling 

• Delaktighet och bra arbetsvillkor 

• Jämställdhet och mångfald 

Exempel på dialog och aktiviteter 2017 

• Återkoppling via Almis medarbetar-
undersOkning 

• Utvecklings- och lönesamtal 

• Interna kurser och utbildningar 

• Facklig samverkan 

Ägare 

Medar
betare 

bedöms ha störst inflytande och störst intresse av Almis 
verksamhet och hållbarhetsarbete är ägare, kunder, medar
betare, samarbetspartners, finansiärer, media, politiker och 
allmänhet. 

Kunder 

Samarbets
partners 

Mottagare av insatser från Alm i i form av 
lån, riskkapital och affärsutveckling. 

Exempel på intressenternas förväntningar 

• Professionellt bemötande 

• Affärsmässighet 

• Kundsekretess 

• Tillgänglighet 

Exempel på dialogioch aktiviteter 201'1' 

• Dialog med kunder i den personliga 
rådgivningen, via kundtjänst samt 
i sociala medier. 

• Kundåterkoppling via Almis 
NKl-undersäkning 

• Kundseminarier och utbildning 

• 
Bidrar i utvecklandet av Alm is tjänster, 
organisation och kostnadseffektivitet. 

Exempel på intressenternas förväntningar 

• Professionellt bemötande 

• Affärsmässigt samarbete och bra 
kravställare 

• Att Almi agerar marknadskompletterande 

Exempel på diolog och aktiviteter 2017 

• Dialog via upphandlingar om relevanta 
hållbarhetsaspekter. 

• Löpande dialog och uppföljning om 
innehåll i samarbetsavtal. 

• Genomförda undersökningar om hur 
Almi uppfyller sin roll att agera 
marknadskompletterande. 
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Maud Walterssan, 
vd, Optiplan 

"Almi har varit 
ett fantastiskt 
bollplank hela 
vägen." 

Karin Wessman, hållbarhets
ansvarig, EKN 

"Det går 
absolut att göra 
hållbara affärer 
på svåra 
marknader." 

Anna Söderhalm, lnvestment 
Manager, Almi lnvest 

" Lyft frågan 
om mångfald 
redan i ett tidigt 
skede." 
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Det Norrköpingsboserade företaget 
Optiplons offärside är att effektivisera olika 
verksamheter med hjälp av matematisk op
timering . Den första applikationen hor varit 
inriktad på kommunernas skolskjuts
orgonisotion. Med fokus på hållbarhet, och 
inom romen för Almis Växthusprogram, hor 
Optiplon nu utvecklat sin mjukvara för att 
kommunerna också sko kunna lösa kombi
natoriska svårigheter kring varudistribution 
och citylogistik. 

Optiplans vd Maud Woltersson hor deltagit 
i Almis mentorprogrom och tillväxtledor
skopsutbildning . Bolaget, som grundades 
2005, hor även fått offärscheckor via Alm i 
och hjälp att söka ekonomiska medel från 
Tillväxtverket. 

-Almi hor varit ett fantastiskt bollplank 
hela vägen och stöttat oss i processerna för 
att bli ett hållbart företog i allo delar. 

Optiplon AB kon stoltsera med låga sjuk
tal och en mångfald blond medarbetarna. 

Exportkreditnämnden (EKN) hor ett nära 
samarbete med Almi Företogsportner, inte 
minst på regional nivå. Samarbetet handlar 
om att hjälpa små och medelstora företog 
att göra fler och säkrare exportaffärer. 
Under 2017 medverkade EKN vid mer än 
2 000 affärer till 130 länder. I sin hållbor
hetsbedömning fokuserar EKN på fem 
risker: antikorruption, motverkonde av 
skatteflykt, miljöfrågor, mänskliga rättig
heter och hållbar långivning. 

Karin Wessmon är hållborhetsonsvorig 
vid EKN: 

- Antikorruption är ett område som är 
särskilt aktuellt med många skärpta regler. 
Det är viktigt att företagen hänger med 
och tar frågan på största allvar vare sig det 
handlar om affärer i Sverige eller utlandet. 
Här kon EKN tillsammans med Almi bidra 
med kunskap. 

På Almi är det högt i tok, här råder en 
ickedömonde kultur och medarbetarna får 
mycket eget ansvar. Möjlighet till flexibla 
arbetstider underlättar för småbornsföräl
dror att göra ett bro jobb. Arbetsuppgifter
na är i sig spännande och varierande. 

Det är några exempel på vad som gör 
Almi till en attraktiv arbetsgivare enligt 
Anno Söderholm, lnvestment Manager på 
Almi lnvest. 

- Vårt uppdrog hor också ett gott syfte, 
nämligen att bidra till hållbar tillväxt. Arbetets 
godo syfte är något som inte minst attraherar 
yngre arbetstagare. 

Varje Almi-medorbetore blir som en 
PR-pelare för sin arbetsplats när de i sin 
tjänst träffar entreprenörer och investerare, 
säger Anno Söderholm. 

- Vi blir alltid positivt mottagna när vi är 
ute och berättar vad vi gör och vad vi kon 
hjälpa till med. 

Ett budskap som Almi-medorbetore hor 
med sig är vikten av att skopa mixode team 

Hållbarhet 

-Vi hor lärt oss att både tydliggöra och fira 
våra mål. Att vi lyfter laget före jaget leder 
till en ökad arbetsglädje för allo. 

Optiplons e-tjänst bidrar inte bara till 
minskade utsläpp och bättre stodsmiljö, 
utan också till en förbättrad arbetsmiljö hos 
kunden . 

-I många mindre kommuner är exempel
vis skolskjutsfrågon ett enmansjobb. Med 
vår tjänst är det enkelt för andra att rycka 
in vilket leder till mindre press på enskilda 
personer. 

Optiplon uppskattar den höga kvalite
ten på de program och kurser som Almi 
erbjuder. 

-Den tid vi hor lagt ner hor vi vunnit 
tillbaka många gånger om. Vi hor fått hjälp 
att vidareutveckla en ny produkt och blivit 
ISO-certifierade. Hållbarhet genomsyrar 
numera allt vi gör. Våra produkterbjudanden 
hor förtydligats och vi hor med oss mossor 
av tips och inspiration för att satsa vidare. 

Det går absolut att göra hållbara affärer på 
svåra marknader, framhåller Karin Wessmon . 

- Vi hor flera exempel på små och 
medelstora företog som hor lyckats med 
detta och som dessutom kon peka på att 
deras hållborhetsfokus hor varit gynnsamt 
för lönsamheten. Förmågan att lyfta from 
hållborhetsfrågorno hor också bidragit till 
att företog fått fler internationella affärer. 

EKN ser from emot ett fördjupat samar
bete med Almi. Målet med samarbetet är 
att ännu fler svenska företog kommer ut i 
världen med bästa möjliga förutsättningar. 

- Jag är övertygad om att ett bro samar
bete mellan de exportfrämjande aktörerna 
bidrar till att snabba på utvecklingen mot 
en hållbar handel, säger Karin Wessmon. 

i bolagen, både vad gäller operativ ledning 
och styrelse. 

- Forskningen hor visat att avkastningen är 
bättre i bolag där personalstyrkan repre
senteras av både män och kvinnor, olika 
nationaliteter somt olika egenskaper och 
kunskaper. 

Även om medvetenheten kring mångfal
dens fördelar hor ökat ser Anno Söderholm 
ett behov av att frågan lyftes i ett ännu 
tidigare skede, exempelvis på universitet 
och högskolor och i samband med Ung 
Företagsamhet på gymnasiet. 

- Om vi lyckas så ett frö redan där får Almi 
betydligt bättre bolag att investera i och låna 
ut kapital till, säger Anno Söderholm. 

Almis lån- och rådgivningsenhet är redan 
ett föredöme vad gäller mångfald i medar
betarstyrkan. Almi lnvest hor en bro balans 
mellan kvinnor och män, däremot vore det 
önskvärt att anställa fler med utländsk bak
grund, tillägger Anno Söderholm. 
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•• Hållbarhet 

Väsentlighetsanalys 

Almi redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global 
Reporring lnitiatives (GRI) riktlinjer, G4 nivå Core. 
I GRI:s metodik är väsenrlighetanalysen ett centralt 
moment för att rama in de viktigaste hållbarhetsfrågorna 
som bolaget ska fokusera på. Under 2017 har en översyn av 
slutsatserna från föregående års väsenrlighetsanalys gjorts. 

I arbetet har eventuella förändringar i intressenternas för
väntningar vägts in. Utfallet från årets väsenrlighetsanalys 
visar att tidigare identifierade hållbarhetsfrågor fortfarande 
är aktuella. Nedan redovisas de mest väsentliga hållbar

hetsfrågorna för Almi utifrån en sammanvägd gradering 
av Relevans för intressenter och Påverkan för Almi. 

Väsentliga hållbarhetsområden 
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Rapportera 8: fokusera 

• Indirekt ekonomisk effekt 
• Kundsekretess 
• Antikorruption 
• Marknadskompletterande 
• Mångfald Er.jämställdhet 
• Kompetens- ft karriärutveckling 
• Hållbarhetsanpassade tjänster 

Indirekt ekonomisk påverkan - Hur Alm i, genom 
lån, riskkapital och offörsutveckling, indirekt 
bidrar till samhällsekonomisk utveckling. 

Kundsekretess - Hur Almi fokuserar på kundens 
integritetsskydd och Almis arbete för att 
säkerställa detta. 

Antikorruption - Almis ontikorruptionsorbete och 
hur bolaget utvärderar verksamheten dör risk för 
korruption kon förekomma. 

Marknadskompletterande - För Almi är 
aspekten viktig i syfte att säkerställa bolagets 
kompletterande roll och verka dör den privata 
marknaden inte fungerar optimalt. 

Följa utveckling 

•Direktekonomiskt värdeskapande 
• Regelefterlevnad 
• Aktivt ägandeskap 
• Arbetsvillkor ft jämställda 

ersättningar 
• lnköpsrutiner 

Mångfald &jämställdhet - Handlar dels om 
Almis interna mångfald och jämställdhet, dels hur 
Almi når fokusgrupperno kvinnar och personer 
med utländsk bakgrund med lån, riskkapital och 
offörsutveckling. 

Kompetens- & karriärutveckling - Almis arbete 
med att vidareutveckla medarbetarna i syfte att 
kunna möta kundernas förväntningar och skopa 
mervärde. 

Hållbarhetsanpassade tjänster - Almis arbete 
för att vidareutveckla tjänster i syfte att premiera 
bolag med tydlig hållborhetsprofil. 
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Almis styrning av 
hå 11 barhetsa rbetet 

Hållbarhet 

Ett hållbart perspektiv i den dagliga verksamheten är 
nödvändigt såväl för Almi som helhet som för att utveckla 
kundens affår. Hållbarhet är integrerat i Almis styrning av 
verksamheten. Den rar sin utgångspunkt i ägaranvisning, 
via Almis vision, affårsplan, policyer och andra styrande 
dokument. De viktigaste hållbarhersfrågorna identifieras i 
intressent- och väsenrlighetsanalysen och sammanfattas i 
Almis strategiska hållbarhersmål, se sidan 10. 

Hållbarhetsarbetet drivs av företagsledningen och hållbar
herschefen. Den praktiska styrningen sker via ordinarie 
uppföljning och genom Almis styrkorr, där utfall löpande 
årerrapporreras till koncernstyrelse och andra utsedda 
mottagare med ansvar för respektive verksamhetsområde. 
Almis nya målsrrukrur är indelad i målområdena uppdrag, 
företagskulrur och effektivitet, där hållbarhetsmålen är 
integrerade med övriga mål för verksamheten. 

Varför är området väsentligt Styrning Uppföljning 

Hållbar tillväxt Almis uppdrag är att bidra till tillväxt i Ägaranvisning Effektmätning som 
hos Almis kunder näringslivet, vilket sker genom finonsie- bl a möter utveckling 

ring och rådgivning till små och medel- ov Almi-kundernas 
stora företag som har ambitionen att förödlingsvörde 
växa. jämfört med kon-

!rollgrupper. 

Kundsekretess Givet alt Almi hanterar och lagrar för Lag absolut sekretess lncidentrapportering 
kunden könsliga uppgifter är aspekten 

lnformationssökerhelspolicy Riskkartlöggning 
viktig för Almi. 

PUL 

Anti-korruption Arbetet med alt motverka misstänkt kor- Etikpolicy lncidentrapportering 
rupl ion är centralt både ur ett ekona- Attestordning Riskkartlöggning 
miskt och långsiktigt hållbarhets-

Etikrådet perspektiv. 

Marknadskom- Almi ska inte konkurrera dör privata Ägaranvisning Dialog och webb-
pletterande aktörer täcker del behov av kapital och 

Kreditpolicy 
undersökningar 

rådgivning som marknaden efterfrågar. med bolagets 
Rådgivningspolicy intressenter. 

Riskkapitalpolicy Extern uppföljning 

Avtal med TVV för Almi lnvesl på Almi lnvests verk-
samhet. 

Kompetenta Del finns generellt en hög förväntan Medarbetarpolicy NKl-undersökningar 
medarbetare från kunder att Almis rådgivare har en 

Riktlinjer för utvecklings- Utvecklingssamtal 
bred kompetens och att rådgivningen 

samtal 
utförs på ett professionellt sätt. Individuell utveck-

lingsplan (IUP) 

Mångfald och Av ägare, styrelse och ledning identifie- Jämstölldhetsindex Medarbetar-
jämställdhet rots som ett viktigt område i syfte att 

Mångfoldsplan 
undersökning 

påverka i positiv riktning och vara en 
Indikator i 

attraktiv arbetsgivare. 
målstruktur 

Jämställdhetsindex 

Almis Del finns SJ)ecifika förväntningar all Ägaranvisning Indikator i 
fokusgrupper merparten av Almis insatser ska riktas 

Projektdirektiv 
målstruktur 

mol fokusgrupperna; företag och före-
Analys av andel 

tagare i tidiga skeden, kvinnliga före-
unika kunder i tidiga 

tagare och företagare med utländsk 
skeden 

bakgrund. 
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•• Hållbarhet 

Om hållbarhetsredovisningen 
Ramverk för hållbarhetsredovisningen 2017 är fjärde generationen av 
Global Reporting lnitiatives (GRI), version G4. Dessa riktlinjer är all
mänt vedertagna bland större företag och tillämpning av G4 fiörbätt
rar jämförbarheten med andra företag. 

Den senaste hållbarhetsredovisningen publicerades i mars 
2017. En översyn av väsentlighetsanalysen gjordes i septem
ber 2017 och resultatet förankrades i ledningen. Analysen 
syftade till att validera hållbarhetsfrågornas väsentlighet för 
Almi. En mer utförlig beskrivning av genomförd väsentlig
hetsanalys går att ta del av på sidan 22. 

Strategisk och operativ ansvarsfördelnin9 
Det övergripande ansvaret för Almis hållbarhecsarbete ligger 
på koncernchefen. Vid halvårsskiftet, och i samband med 
lansering av den nya organisationen, tillsattes en ny funk
tion, hållbarhetschef. Detta med syfte att ytterligare stärka 
och förtydliga Almis ambitioner på hållbarhetsområdet. 

Hållbarhetschefens ansvar är att hålla samman koncer
nens hållbarhetsarbete, driva arbetet framåt och säkerställa 
vidareutveckling, målstyrning och uppföljning. Ansvaret 
för att implementera och genomföra beslutade hållbarhets
aktiviteter ligger på operativt ansvariga chefer i dotter
bolagen och i linjeorganisationen. På det sättet fungerar 
ansvarsfördelningen på samma sätt som affårsansvaret i 
Almis organisation. Ansvaret för afFåren och ansvaret för 
hållbarhet är därmed integrerade med varandra. 

Redovisning av hållbarhetsarbetet 
Almis hållbarhetsredovisning, på sidorna 12-29, är en del 
av Almis årsredovisning som publiceras både i tryckt form 
och på www.almi.se. I hållbarhetsredovisningen finns en 
GRI-korsreferenslista (index-tabell), på sidorna 27-29 som 
redovisar vilka indikatorer bolaget rapporterar och var infor
mationen går att hitta. 

Almis årliga hållbarhetsredovisning följer samma 
redovisningscykel som årsredovisningen och avser samma 
period, det vill säga kalenderåret 2017. 

Vd har det yttersta ansvaret för upprättandet av håll
barhetsredovisningen. Hållbarhetschefen ansvarar för att 
ta fram hållbarhetsredovisningen och rapportera enligt de 
indikatorer som identifierats i väsenclighetsanalysen. 
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För mer information om Almis hållbarhetsredovisning och 
arbete med hållbart företagande, kontakta Håkan Zinders, 

08-709 89 30. 

Almis leverantörskedja 
Almis verksamhet är sedan halvårsskiftet 2017 indelad i 
två affårsområden; Företagsparmer och Riskkapital. Inom 
affårsområde Företagspartner erbjuds kunderna lån och 
affårsutveckling. Den operativa verksamheten bedrivs i 
dotterbolagen. Moderbolagets uppgift är att svara för styr
ning, samordning, utveckling av produkter och verksam
het samt service i koncerngemensamma funktioner. 

I låne- och riskkapitalverksamheten utförs merparten 
av arbetet av anställd Almi-personal. I affårsutvecklings
verksamheten sker rådgivningen till kund av både anställd 
Almi-personal, underkonsulter och externa samarbeten, 
bland annat för att komplettera med spetskompetens inom 
nischade områden där Almi har svårt att möta upp kun
dernas behov av rådgivning. 

Almi omfattas även av lagen om offentlig upphandling 
(LOU), vilket ger Almis leverantörer möjlighet att konkur
rera på lika villkor. Upphandlingar sker både på koncern
nivå och i de olika dotterbolagen. För inköp av varor och 
tjänster understigande gränsvärdet för LOU sker ingen 
central samordning inom koncernen. Det enskilda bolaget 
som inhandlar produkten eller tjänsten gör avvägning 
utifrån kvalitet, pris, miljöhänsyn med mera. 

Almis hållbarhetsarbete under 2018 

Almi har en ny strategi som kommer att implementeras 
under 2018. Hållbarhet är en viktig pusselbit i den nya 
strategin och Almi kommer fortsatt att fokusera på håll
barhetsområden som identifierats som väsentliga för Almis 
verksamhet och där Almi har störst möjlighet att bidra. 
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Några viktiga aktiviteter för 2018: 

• Fortsatt utveckling och implementering av förbättrad 
hållborhetsdiolog med kunder. Detta med ambitionen 
att i ett tidigt skede påverka växande företag att beakta 
relevanta hållbarhetsfrågor. 

• Fortsatt arbete med kompetensutveckl ing i hållbarhet 
av Almis medarbetare och övriga uppdragstagare som 
arbetar mot kund. 

• Implementering av viktiga processer som förbättrar 
transparens och regelefterlevnad givet nya lagar och 
direktiv. Bland annat förbättrad process för att motverka 
penningtvätt och korruption. Därtill förankra nya processer 
för visselblåsning, incidentrapportering, kränkande 
särbehandling och trakasserier, samt klagomål. 

• Initiera projekt för Almis värdeskapandemodell, där utfallet 
ger en riktning för Almis strategiska hållborhetsarbete. 

FN:s global'a hållbarhetsmål 
2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 global'a 
hållbarhetsmål, Agenda 2030. Agendan är framtagen av 
FN och fungerar som en handlingsplan för människors och 
planetens välstånd. Almi har kartlagt hur målen i Agenda 
2030 är kopplade till verksamheten vi bedriver och där vi 
kan bidra till att målen uppnås. Almi har kopplingar till 
flera av målen och nedan sammanfattas de mest väsentliga 
kopplingarna. 

Väsentliga kopplingar till FN:s globala mål 

Hållbarhet 

FN:s Global Compact 
I slutet av 2017 anslöt sig Almi till FN:s Global 
Compact, vilket är en nätverk av företag, organisationer 
och akademi. Nätverket arbetar efter 10 erkända principer 
där medlemmarna uppmanas ta ett aktivt ansvar inom 
områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö 
och anti-korruption. Global Compact är ett etablerat 
ramverk för hållbart företagande och att Almi stödjer FN:s 
hållbarhetsinitiativ ligger helt i linje med Almis vision 
och uppdrag. 

Alla företag som är anslutna till Global Compact redovi
sar årligen på FN:s webbplats (unglobalcompact.org) hur de 
arbetar för att leva upp till principerna. Almi redovisar sitt 
arbete genom publiceringen av hållbarhetsredovisningen. 

Almi har under året genomfört en riskkartläggning mot 
bakgrund av Global Compacts 10 principer. Det är fram
förallt i våra kunders och portföljbolags värdekedjor som de 
största riskerna finns och störst påverkan kan göras. Det är 
därför centralt att Almi har en strukturerad hållbarhetsdi
alog med de företag som Almi stödjer med lån, riskkapital 
och aff'årsurveckling. 

0 
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Almis arbete för Almis arbete för att 
jämställdhet mellan främja investe-
könen, både ur ett ringar i energiin-
internt och externt frostruktur och ren 
perspektiv. Almi energiteknik. Almi 
följer detta utifrån lnvests investe-
ett framarbetat ringar ur Gröna 
jämställhetsindex Fonden bidrar till 
som redovisar vidareutveckling 
könsfördelningen av tekniker som 
av; medel och gynnar omställ-
resurser mot kund, ningen till förnyel-
chefer och styrelse, sebar energiteknik . 
medarbetare i 
arbete mot kund. 
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8 ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT 

111 
Almis bidrog till 
hållbar ekonomisk 
tillväxt. Alm is 
uppdrog är att 
säkerställa 
tillgången på 
marknadskomplet-
leronde finansie-
ring med fokus 
på bolag med 
tillväxtpotential. 

16 FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN 

.~ 
Säkerställa hög 
prioritet i antikorr-
uptionsarbetet, dvs 
säkerställa att Almi 
inte är med och 
bidrar till finan-
siering av oetisk 
eller bedräglig 
verksamhet. 

17 GENOMFORANOE 
OCH GLOBALT 
PARTNERSKAP 

® 
Stödjer FN:s 
Global Com-
poet och genom 
aktivt dialog med 
intressenter och 
andra nationella 
och internationella 
aktörer för att 
premiera hållbart 
företagande. 
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•• Hållbarhet 

Almis hållbarhets
rapportering enligt 
årsredovisningslagen 

Almi rapporterar hållbarhetsarbetet enligt GRI. 
Denna rapportering kompletterar GRI-rapporteringen i 
syfte att möta rapporteringskraven enligt årsredovisnings
lagen (ÅRL). Enligt principerna för ÅRL-rapporteringen 
ska bolaget rapportera hållbarhetsarbetet utifrån områdena; 
miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättighe
ter och anti-korruption. Till övervägande del överlappar 
GRI-rapporteringen och ÅRL-rapporteringen varandra, 
vilket också åskådliggörs i tabellen nedan. 

Almis arbete inom hållbarhetsområdena anti-korruption, 
personal och sociala förhållanden beskrivs i hållbarhets
redovisningen, bland annat under avsnitten god affårsetik, 
Almis jämställdhet och mångfald, samt hur Almis insatser 
når fokusgrupperna kvinnliga företagare och företagare 
med utländsk bakgrund. 

Mänskliga rättigheters och miljöns relevans för Almi 
beskrivs inte lika tydligt i väsentlighetsanalysen eftersom 
Almi där primärt har en indirekt påverkan. Dessa två 
hållbarhetsområden blir centrala för Almi i värdekedjan 
nedströms, dvs i den hållbarhetsdialog Almi har med 
kunder och portföljbolag. 

Område Var i årsredovisningen detta rapporteras 

Affärsmodell s. 8-9 

Väsentl ig påverkan s. 20, 22 

Väsentliga risker s. 13, 16, 18 

Förhållningssätt 
och arbete 

Resultatindikatorer 
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Personal: 

Sociala förhållanden: 

Anti-korruption : 

Mänskliga rättigheter: 

Miljö: 

s. 19 

s.20 

s. 15 

s. 26 

s. 26 

s. 7, 12 

Revisorns yttrande 
avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten 

Till bolagsstämman i Almi Företagspartner AB, organisa
tionsnummer 556481-6204. 

Uppdrag oc:h ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2017 på sidorna 12-29 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning oc:h omfattning 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av 
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för 
vårt uttalande. 

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Srockholm den 13 mars 2018 
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Generella standardupplysningar 

Sidhänv. Kommentar 

Strategi och analys 
G4-1 Uttalande från vd 

Organisationsprofil 
G4-3 Organisationens namn. 52 

G4-4 Viktigaste produkterna och tjänsterna. 6, 8 

G4- 5 Lokalisering av organisationens huvudkontor. 69 

G4-6 Länder dör organisationen är verksam. Se kommentar Verksamheten bedrivs endast i Sverige. 

G4-7 Ägarstruktur och företagsform. 52 

G4-8 Marknader dör organisationen är verksam. 52 

G4-9 Organisationens storlek. 5, 19, 53 

G4-10 Antal anställda uppdelat på anstöllningsform, 19 
region och kön. 

G4-11 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal. Se kommentar Samtliga anställda medarbetare omfattas av kollek-
livavtal förutom vd. 

G4-12 Organisationens leverantörskedja. 24 

G4-13 Väsentliga förändringar under 52 
redovisningsperioden. 

G4-14 Hantering av försiktighetsprincipen. Se kommentar Inte relevant för Alm is verksamhet, förutom vid bok-
färing av bolagets tillgångar i form av portföljbolag, 
andelar i fonder m.m 

G4-15 Medlemskap i hållbarhetsinitiativ. Se kommentar Almi stödjer och är medlemmar i UN Global Compact 

G4-16 Medlemskap i organisationer. Se kommentar Exempel på medlemskap: NEFI, Svenska Riskkapital-
föreningen, Annonsföreningen. 

Väsentliga aspekter och avgränsningar 
G4-17 Enheter som är inkluderade i den finansiella redo- 52 

visningen. 

G4-18 Process för att identifiera innehåll och 22 
val av aspekter. 

G4-19 Identifierade väsentliga aspekter. 22, 28-29 

G4-20 Avgränsning för respektive aspekts påverkan inom 28-29 
organisationen. 

G4-21 Avgränsning för respektive aspekts påverkan utan- 28-29 
för organisationen. 

G4-22 Effekt och orsak till eventuella revideringar av 24 
information som ingår i tidigare redovisningar. 

G4-23 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregå- 24 
ende redovisningsperiod vad gäller omfattning och 
avgränsningar. 

Almi års- och hållbarhetsredOYisning 2017 27 



•• Hållbarhet 

Sidhänv. 

lntressentdialog 
G4-24 lntressentgrupper som organisationen har kontakt med. 20 

G4-25 Identifiering och val av intressenter. 20, 22 

G4-26 Aktiviteter och dialog med intressenter. 20 

G4-27 Viktiga områden och frågor som har lyfts via dialog 20 
med intressenter och hur organisationen hanterat 
dessa områden och frågor. 

Information om hållbarhetsredovisningen 
G4-28 Redovisningsperiod 

Datum för publicering av den senaste 
G4-29 

redovisningen. 

G4-30 Redovisningscykel 

G4- 31 Kontaktperson för frågor angående 
redovisningen. 

G4-32 Redovisningsprincip och GRl-innehållsindex som 
organisationen har valt, samt rapport för externt 
bestyrkande. 

G4-33 Policy och rutiner för externt bestyrkande. 

Styrning 
G4-34 Redogörelse för organisationens 

bolagsstyrning. 

Etik och integritet 

24 

Se kommentar 

24 

24 

24,26-29,88 

88 

58-63 

Kommentar 

Senaste hållbarhetsredovisningen 
publicerades i mars 2017 som en del av 
årsredovisningen 2016. 

G4-56 Vörderingar, principer, normer för 
uppträdande. 

15-16, 23, 58-63 

Specifika standardupplysningar 

Väsentlig 
GRt-aspekt Indikator 

Indirekt ekonomisk ' DMA 
påverkan 

Kundsekretess 

28 

G4-EC8 - Signifikant 
, ekonomisk påverkan 
, genom den tillväxt som 
: sker i Almis kundföretag. 

; DMA 

: G4-PR8 - Rapporte
: ring av incidenter och 
: klagomål avseende 
: förlust av kunddata eller 
: där kundens identitet 
: felaktigt röjts. 

Avgränsning 

: Berör främst kunder, sam-
; arbetspartners, leverantörer 
: och samhället. 

; Relevant utom organisationen 
: eftersom Almis insatser bidrar 
; till tillväxten i näringslivet. 

Berör främst företaget och 
' kunder. 

: Relevant inom organisatio
' nen eftersom det påverkar 
: Almis rutiner för alt hantera 
, kunddata. Relevant utom 
: organisationen eftersom det 
: kan påverka kundrelationen. 

Kommentar Sidhänv. 

23 

: Almi genomför en effektmätning för att : 14 
: utvärdera hur bolagets kunder utvecklats i 
: förhållande till relevanta kontrollgrupper. 

' Almi har rutiner för hantering av incidenter 
och klagomål. I ett första skede bedöms 

, dessa inom respektive affärsområde. 
: Därefter involveras vd, ledning och styrelse 
: beroende på allvarlighetsgrad och utifrån 
: definierad krisplan. 

Förslag på ny rutin för incidentrapportering 
, har tagits fram med planerad implemente

ring under första kvartalet 2018. 

Inga incidenter, där kundens identitet felaktigt ' 
röjts eller där kunddata förlorats, har kunnat 
konstateras under 2017. 

23 

16, 28 
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Specifika standardupplysningar 

Väsentlig 
GRl-aspekt 

-
Mångfald och 
jämställdhet 

Kompetens-
utveckling 

Konkurrenshörn-
monde beteende 

Fokus specifika 
målgrupper 

Antikorruption 

Indikator 
--------

DMA 

G4-LA12 - Mångfald 
och jämställdhet inom 
organisationen. 

DMA 

G4-LA9 - Genomsnittligt 
antalet utbildnings-
timmar, fördelat per kön 
och medarbetarkategori. 

DMA 

G4-SO7 - Roppor-
tering hur orgoniso-
tionen säkerställer sin 
kompletterande roll på 
marknaden. Vidare om 
det förekommit några 
legala tvister dör ergo-
nisotionen uppfattats 
överskridit sin komplette-
ronde roll. 

DMA 

Almi-egen indikator -
Rapportering hur Almi 
når av ägaren defi-
nierode fokusgrupper 
med finansiering och 
rådgivning. 

DMA 

G4-SO3 - Totalt antal 
och procentuell andel av 
offörsenheter som ana-
lyserots avseende risk för 
korruption. 

G4-SO5 - Konstaterade 
korruptionsincidenter och 
vidtagna åtgärder. 
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Avgränsning 
-

Berör främst medarbetore, 
företoget och externa kam-
munikotian. 

Relevant inom organisationen 
efter-sam det påverkar före-
lagskultur, personalsamman-
sättning och -dynamik. 

Berör främst medarbetare, 
företagets ekonomi och 
kunder. 

Relevant både inom och utom 
organisationen eftersom det 
påverkar Almis förmåga att 
skopa mervärde för kunder 
och bedöma risker i bolagets 
affärer. 

Berör främst ägare, företaget, 
kunder och privata aktörer. 

Relevant inom organisationen 
eftersom Almis uppdrog är att 
agera morknodskomplette-
ronde. Relevant utom arga-
nisotionen då det påverkar 
tillgången på tjänster riktade 
till små och medelstora före-
tog i tidigo faser. 

Berör främst kunder och 
samhället. 

Relevant utom organisationen 
eftersom det påverkar priori-
terode målgruppers tillgång 
på Almis tjänster. 

Berör främst medarbetare, 
företaget och kunder. 

Relevant inom organisationen 
då det påverkar Almis interna 
arbete och rutiner. 

Relevant utom organisationen 
i syfte att förebygga oetisk 
och tvivelaktig verksamhet i 
näringslivet. 

Hållbarhet 

Kommentar Sidhänv. 
- ---- ----

23 

Sammansättning av styrelse, chefer och med- 19 
arbetare utifrån ett antal mångfaldsindikatorer. 

23 

Almi verkar för att allo medarbetare sko ho 19 
samma möjlighet till utbildning, varför redavis-
ning inte sker fördelat på personalkategori. 

23 

Utöver de specifika frågor som bl.o. ställs i Almis 31, 36 
NKI- och Bonkundersökning, hor Almi även 
löpande dialoger med samarbetspartners och 
andra intressenter i syfte att säkerställa att den 
morknodskompletteronde rollen efterlevs. 

Ingo legala tvister som rör eventuellt övertrö-
delse av den morknodskompletteronde rollen 
hor förekommit under 2017. 

23 

Almi använder bl.o. en extern samarbetspartner 34-35,37 
(SCB) för att följa hur Almis tjänster inom lån, 
riskkapital och offörsutveckling fördelas på olika 
målgrupper. 

23 

Almi arbetar både med hur bolaget uppfyller 15, 29 
regelverk, analys av kunddato och förebyg-
gonde med internutbildning. 

Almi hor under 2017 genomfört analys av 
kunddato med syfte att upptäcka förekomsten 
av brottslig verksamhet (exempelvis korruption) i 
Almis låneverksomhet. Låneverksomheten är ett 
av tre insatsområden. 

I enlighet med Log (2017:630), om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 
hor allmän riskbedömning och riskkortlöggning 
genomförts i samtliga insatsområden. 

Två incidenter hor inträffat under verksamhets- 29 
året och Almi ser allvarligt på det inträffade. Det 
ena fallet är rapporterat till Finanspolisen och 
det andra till Ekobrottsmyndigheten. Båda fallen 
är fortfarande under utredning. Erforderliga 
interna åtgärder hor vidtagits i avvaktan på att 
utredningarna sko bli klara. 

29 
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Om verksamheten 

En stark ekonom.i och en positiv inställning till 
konjunkturutveckling medförde att efterfrågan 
på Almis tjänster var fortsatt hög under 2017. 

Konjunkturen var fortsact stark under 2017. Enligt kon
junkturinstitutet ökade både produktion och sysselsäctning 
snabbt, framför allt under hösten. Barometerindikatorn 
föll något i slutet av året, men visade på ect betydligt ljusare 
stämningsläge än normalt i svensk ekonomi. Nyföretagan
det låg på en forrsact hög nivå enligt bolagsverkets statistik 
men visade en svag minskning på 1 procent för helåret. 
Nordic Tech list rapporterar act antalet investeringar i 
svenska techbolag ökade med 32 procent under 2017. 

Enligt Almis Låneindikator låg bankernas utlåning till 
företag på en forrsact hög nivå under 2017. I decembermät
ningen var synen på den framtida utlåningen något mindre 
positiv jämfört med tidigare undersökningar. 

En stark ekonomi och en positiv inställning bland före
tagen märktes också i en fortsatt hög efterfrågan på Almis 
tjänster. Ambitionen har varit att möta företagens behov 
av marknadskompletterande finansiering och affårsutveck
ling och på så sätt skapa goda förutsättningar för svenska 
företag an starta och växa. 

Hög efterfrågan 
Under 2016 nådde nyutlåningen en rekordhög nivå och 
under 2017 var efterfrågan fortsact hög. Almis nyutlåning 
har under året begränsats av att bolagets kapital tillgängligt 
för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat. Åtgärder har 
vidtagits i syfte att åstadkomma en mer balanserad nettout
låning som säkerställer att Almi kan fortsätta utlåningen 
på en långsiktigt stabil nivå. Som en konsekvens minskade 
planenligt den totala nyutlåningsvolymen för 2017. 

Under 2016 inkom närmare 6 000 lånepropåer. Av dessa 
beviljades 79 procent, 10 procent fick avslag och 11 procent 
återtogs av den sökande. Av årets beviljade lån var 37 pro
cent till kunder som också är eller inom närtid varit kunder 
inom affårsrådgivningen. 

Totalt summerad nyutlåningen för 2017 till 2,6 mil
jarder kronor. Antalet lån var närmare 4 200 vilket är en 
minskning med 10 procent jämfört med föregående år. 
Av antalet lån som beviljades var Almi ensam finansiär i 
25 procent. I 34 procent var bolaget och Almi tillsammans 
huvudfinansiärer och i 41 procent av antalet lån var Almi 
och bank huvudfinansiär. 

Almi har ett särskilt uppdrag att nå ut till kvinnor och 
företagare med utländsk bakgrund. Målet är att andelen 
utlåning till dessa grupper ska överstiga målgruppens andel 
i den totala företagspopulationen. Under 2017 var andelen 
utlåningen till kvinnor 31 procent och andelen utlåning 
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till företagare med utländsk bakgrund 37 procent. Andelen 
kvinnor i den totala företagspopulationen är 29 procent och 
andelen företagare med utländsk bakgrund är 16 procent. 

Antalet konkurser i låneverksamheten var 443, jämfört 
med 437 året innan. Avkastningen i låneverksamheten 
efter kreditförluster var 3,43 procent, jämfört med 3,21 
året innan (män över 36 månader). 

Almis lån 
Alla bra affårsideer och tillväxtsatsningar bör få en ärlig 
chans, om de är långsiktigt hållbara. En av förutsättningarna 
är riskvillig finansiering. Behovet finns både i tidiga utveck
lingsskeden och befintliga företag där osäkerheten gör att 
kommersiella finansiärer tvekar. Det kan gälla såväl ideer med 
tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som står 
inför en ny expansionsfas. Almis lån har möjliggjort sats
ningar, utveckling och tillväxt i ett stort antal svenska företag. 

Almis låneformer är anpassade för att möte behov i alla 
faser av företagets utveckling. 

Företags/ån 
Företagslån är företagens motsvarighet till topplån vid 
bostadsfinansiering. Det passar för de flesta användnings
områden. Det kan gälla investeringar i utrustning, rörelse-

Almi är marknadskompletterande 

Ett av Almis uppdrag små I är att säkerställa sin marknads
kompletterande roll. Alm i följer detta genom att ställa 
frågor till bankkontorschefer och lånekunder i vilken grad de 
instämmer i att Almi agerar marknadskompletterande. 

Utfallet från bon kundersökningen visor på oförändrat 
resultat jämfört med föregående år. 96 (96) procent av res
pondenterna instämmer i påståendet att Almi inte konkurre
rar med de privata bankerna, 1 (1) procent instämmer ej och 
3 (3) procent vet ej. 

Utfallet från lånekundsundersökningen visar på små jus
teringar. 60 (58) procent har varit i kontakt med privat bank 
men inte fått erbjudande om att låna hela kapitalbehovet från 
banken. 31 (31) procent av Almis lånekunder hade inte varit i 
kontakt med privat bank innan man blev lånekund hos Almi. 
Huvuddelen av dessa bolag är i tidiga skeden och har erhållit 
mikrolån eller innovotionslån. 9 (11) procent av Almis låne
kunder uppgav att de kunde fått hela lånet av banken men 
av olika skäl ändå valde delfinansiering via Almi. Den främsta 
anledningen till detta är enligt undersökningen att Almis villkor 
är bättre anpassade till förutsättningarna för nyetableringar 
och företag i tidiga skeden. 

31 



•• 
•• Om verksamheten 

kapital eller en marknadssatsning. Under 2017 beviljades 
1 558 företag Företagslån om totalt 1 525 miljoner kronor. 

Tillväxtlånet 
Tillväxtlånet bygger på ett garantiavtal med EIF (Europeiska 
investeringsfonden). Syftet med lånet är att ge möjlighet för 
innovativa företag att utveckla innovationer och afFårsideer 
som ger tillväxt och lönsamhet. Under 2017 beviljades 282 
företag Tillväxtlån om totalt 463 miljoner kronor. 

Mikrolånet 
Mikrolånet är riktat till företag i uppstartsfas och mik
roföretag med upp till nio anställda. Även Mikrolånet 
bygger på ett garantiavtal med EIF. Under 2017 beviljades 
2 032 företag Mikrolån om totalt 341 miljoner kronor. 

Tillväxtlånet omfattas av en garanti inom ramen för det 
europeiska instrumentet lnnovFin - EU för innovation - riktat 
mot små och medelstora företag. lnnovFin är finansierat av 
Europeiska Unionen genom Horizon2020 och den Europeiska 
fonden för strategiska investeringar (EFSI) under Investerings
planen för Europo. Fonden syftar till att bidra till att stödja 
finansierings- och investeringsverksamhet i EU för att säker
ställa en ökad tillgång till kapital. 

Det nya Mikrolånet möjliggörs genom en garanti som finan
sieras av EU genom programmet för sysselsättning och social 
innovation (EaSI). 

Exportfinansiering 

= I • EU ROPEAN 
INVESTMENT 
HJNO -

För exporterande företag och vid internationella satsningar 
kan alla lånetyper användas. En särskilt anpassad låneform 
för exporterande företag är Exportlånet. Det fungerar som 
företagslånet, men med skillnaden art det även kan tas i 
utländsk valuta. Under 2017 beviljades 39 företag Export
lån om totalt 81 miljoner kronor. 

lnnovationsfinansiering 
Vid finansiering av innovarionsprojekt erbjuder Almi 
flera finansieringsmöjligheter, bland annat Innovationslå
net som är ett så kallat villkorslån avsett för företag med 
projekt i tidiga skeden. Under 2017 beviljades 195 företag 
Innovationslån om totalt 65 miljoner kronor. Då koncept 
ska verifieras finns möjlighet att söka Förstudiemedel. 
Under 2017 beviljades 23 miljoner kronor i Försrudiemedel. 

Almi fungerar även som distributionsnät för andra 
aktörer. Det kan gälla så kallade Affårsutvecklingscheckar 
från Tillväxtverket, Innovationscheckar från Vinnova och 

regionala checkar. Totalt förmedlades cirka 110 miljoner 
kronor för andra aktörer under 2017. 
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Tillväxtpotential 
prioriteras 

Almis afFårsutveckling utgår från kundens behov där det 
första steget i kunddialogen är att identifiera företagets 
utmaningar och behov för fortsatt utveckling och ållväxt. 
Om inte Almis erbjudanden är vad företaget behöver finns 
väl utvecklade samarbeten och ett brett nätverk för att lotsa 
kunden till rätt partner. Affårsutvecklingen tar utgångspunkt 
i ett konsultativt förhållningssätt och befintliga erbjudanden 
anpassas så långt det är möjligt efter kundens behov. 

Antalet kunder och erbjudanden under 2017 är något lägre 
jämfört med föregående år. I linje med Almis strategi har 
verksamheten i ökad utsträckning inriktats mot företag med 
tillväxtpotential, vilket ofta innebär längre och mer resurskrä
vande insatser. Under 2017 hade Almi cirka 12 000 kunder 
inom afFårsutveckling. Almi hade också en omfattande 
seminarieverksamhet med 12 700 deltagare. Seminarierna 
anordnas ofta i samarbete med externa aktörer eller konsulter. 

För 2017 följs verksamheten inom afFårsutveckling upp 
inom fyra huvudområden: Tillväxtrådgivning, Innovation 
och produktutveckling, Nyföretagarrådgivning och Mentor. 

Tillväxtrådgivning 
Tillväxtprogrammet för unga företag är anpassat för företag 
som står inför sin första stora tillväxtresa. Det ger ållgång åll 
afFårsrådgivare, experter och beprövade metoder för utveck
ling och tillväxt. Framför allt ger programmet inspiration att 
påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra 
företagare i liknande situationer. Tillväxtprogrammet företa
blerade företag är uppbyggt på liknande sätt, men det centrala 
här är det kompetens- och erfarenhetsutbyte som sker mellan 
de deltagande företagen under programmets gång. 

Tillväxtkartläggning 

Under 2017 genomfördes Tillväxtkartläggningen med syfte 
att fånga upp hur fler företag kan få möjlighet att växa samt 
att ta reda på vilka skillnaderna som finns mellan företag 
som vill växa mycket respektive lite. Ytterligare ett syfte är att 
undersöka vilka hinder som finns för tillväxt. Undersökningen 
genomfördes genom telefonintervjuer med totalt 1 943 vd:ar på 
små ach medelstora företag . 

Många företag vill växa. 
Majoriteten av svenska företag hor tillväxtambitioner. I 
undersökningen svarar 84 procent av vd i små och medel
stora företog att man har tillväxtambitioner i någon grad. 
Nästan hälften av dessa, 48 procent, hor en hög eller mycket 
hög ambition att växa. Undersökningen visar också att 
företag med två eller fler anställda har tillväxtambitioner i 
högre grad jämfört med enmans företag . Av de företag som 
vill växa uppger 60 procent att man också vill öka antalet 
anställda inom en treårsperiod. 
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Almis Tillväxtrådgivning omfattar även Lönsamhecsscyrning 
för att optimera företagets lönsamhet same Skuggstyrelser 
med fokus på scyrelseucveckling eller tillväxt. 

Under 2017 levererades 2 300 erbjudanden inom Almis 
Tillväxcrådgivning. 

Innovation- och Produktutveckling 
Inom Innovation- och Produktucveckling erbjuds tjänster 
när iden är ny eller väsentligt förbättrar de lösningar som 
redan finns på marknaden. Rådgivarna arbetar efter en 
modell som är anpassad till såväl projekt i tidiga skeden som 
produkcucveckling i befintliga företag. Ofta fungerar Almis 
rådgivare som "spindeln i nätet" där man kopplar ihop 
innovationskunderna med andra aktörer när behovet finns . 

Under 2017 levererades 5 600 erbjudanden inom 
Innovation- och Produkcucveckling. 

Mentor 
Mentorskap bygger på förtroende, viljan att dela med sig 
och förmågan att ta till sig. Mentorn fungerar som ett boll
plank och guide för att utveckla både företager och adepten 
i sin företagarroll. Alla mentorer och adepter matchas 

Företagen syns bättre på nätet 

Digitalakademin, ett utbildningsprogram som Almi 
och Google driver i samarbete, har varit ett uppskattat 
initiativ. Över 20 000 företagare har genomgått Digital
akademins utbildningsprogram (fysisk utbildning och 
digital utbildning) sedan starten hösten 2015. Deltagarna 
har ratt lära sig hur de blir hittade online, strategier för 
annonsering, analys av hemsidan och hur deras företag 
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med noggrannhet då matchningen är hete avgörande för. 
ett lyckat mentorskap. Mentorernas medverkan sker helt 
ideellt, deras engagemang är den viktigaste ingrediensen 
för programmets framgång. 

Under 2017 deltog 1 100 mentorpar i det ordinarie 
programmet. 

Nyföretagande 
Den ökade invandring- och flyktingströmmen bidrog till 
att skapa etc högt tryck på nyförecagarrådgivningen. 
82 procent av kunderna inom rådgivningen är företagare 
med utländsk bakgrund. I rådgivningen ges kortare rådgiv
ning kring afFårsplaner, budget, låneansökan med mera. 

Under 2017 levererades 8 400 erbjudanden inom 
Nyföretagarrådgivningen. 

Antal levererade erbjudanden är fler än antal kunder då en 
kund kan ra flera erbjudanden. Till antalet erbjudanden 
under ovanstående fyra kategorier tillkommer "övrigt" som 
till stor del är regionala erbjudanden som kan se olika ut 
från län till län, cirka 3 600. 

- --- - -----------------

kan expandera till andra marknader. Digitalakademin 
har genomförts i över 30 städer och på varje ort har man 
samarbetat med lokala expertbyråer. Tre av fyra deltagare 
uppger att de har utvecklat sina företag efter avslutad 
utbildning hos Digitalakademin. Genom Digitalakade
min vill Almi och Google att svenska företag ska bli bättre 
på att umyccja digitaliseringens möjligheter. 
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• Almi följer fokusgrupperno kvinnliga företagare och fö
retagare med utländsk bakgrund huvudsakligen genom 
ett samarbete med SCB. Metoden innebär identifiering av 
företagets ·operativa företagsledare· och väger samman 
olika data som funktion i bolaget, styrelsesammansättning 
och inkomst. 

En identifierad brist med använd metod är att bortfal 
let blir stort i nystartade aktiebolag då det är re lativt von-

Fördelning nyutlåning, % * 

Extern finansiering 

Konkurser i kundstocken 

Antal 

600 

\_ Män, 69 \_ Övriga, 63 

ligt att företagaren initialt inte tar ut någon lön från bola
get och det därmed enligt m etoden inte är möjligt att 
koppla operativ företagsledare till företaget. Särskilt stor 
betydelse har detta bortfall när det gäller Almis lånekun
der. Almi har därför öven för 2017 valt att använda egen
registrerad information i syfte att följa andelen av lön som 
gör till kvinnliga företagare. 

O 2013 2014 2015 2016 2017 

Frön 2018 kommer Almi att övergå till en metod som Till
vä xtanalys tillämpar, vilken bortser frön inkomstkravet för 
att koppla företagsledare till bolaget. Det ger Almi en 
bättre tröffbild och säkerställer samtidigt att Almis andelar 
tas fram med samma metod som jämförelsegrupper 
framtagna av Tillvåxtonalys. 
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Om verksamheten 

Antal kunder fördelat på erbjudanden,% 

Övrigt, 18 ---~ 

Tillvöxtråd
givning, 11 - -

Nyföretagar
rådgivning, 39 

Fördelning av rådgivningstid på erbjudanden, 
antal kunder 

Övrigt, 15 - ---~ 

Tillvöxtråd-------------
givning, 35 

Nyföretagar
rådgivning, 24 

Innovation
och produkt
utveckling, 20 

12 000 21 000 12 700 
Antal unika kunder som fått ett 
erbjudande 

Påbörjade erbjudanden till kund 
(en kund kan få flera erbjudanden) 

Avser Almis kunskapsseminarier 

Fördelning antal kunder affärsutyeckling, % Nytta per insatsområde 

Kvinnor, 30 

Utländsk 
bakgrund, 47 

Kundtid,% 

Övrigt,25 ~ 

~ Män, 70 

~ Övriga,53 

~ Kundtid, 75 
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Omsättnings- Förändring i 
Driftskostnad ökning i förädlings- Över-

Område 2013, mkr företagen, % värde,% levnad,% 

Lån 242 80 81 74 

Affö~rsutveckl!ng 368 35 38 78 

Almi lnvest 80 80 99 82 

Nytta per insats mäts genom att sätta kostnaden för driften av afFårs
områder i relation till rillväxreffekren hos företag som fått insatser inom 
respektive affårsområde. 

I undersökningen har Almis insatser från verksamhetsåret 2013 följes. 
Antalet kunder der aktuella året som erhållit lån, affårsurveckling eller 
riskkapital uppgick till cirka 22 000, varav cirka 9 000 ingår i den 
aktuella undersökningen. Bolagens utveckling följs under en fyraårs
period, från bokslutet 2012 rill bokslurer 2016. 

Tidiga skeden 

72% Andelen företag som är i tidiga skeden inom 
rådgivning och lån under 2017 bedöms vara 
72 procent. Motsvarande andel inom Almi 
lnvesr bedöms vara 100 procent. 
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Om verksamheten 

Rekordår för Almi lnvest 
Invesreringsklimatet i Sverige var fortsatt gynnsamt under 
2017. Dagens Industris Nordic Tech Lists rapport "The 
Swedish Tech Funding Report 2017" visar att investering
arna ökade både i antal och belopp. I rapporten så befästs 
Almi Invest position återigen som Sveriges mest aktiva 
investerare inom svensk red\. 

Inflödet av investeringspropåer till Almi Invest var fortsatt 
högt och antalet nyinvesteringar ökade något jämfört med 
föregående år. Under 2017 gjorde Almi Invesr totalt 15 5 
ny- och följdinvesreringar, varav 51 nyinvesteringar. Flest 
investeringar gjordes inom ICT. Totalt finns nu över 350 
bolag i portföljen. Under året har Almi Invest gått igenom 
781 invesreringspropåer. Av dessa f'ar cirka 7 procent av 
bolagen en investering i genomsnitt. 

Exitrekord 
Almi Invest slog exitrekord 2017 genom försäljning av inne
hav i 68 bolag som inbringade rotalt 266 miljoner kronor, 
en ökning med nästan 60 procent jämfört med föregående 
år. Under året har 49 portföljbolag sålts i sin helhet, ytterli
gare 19 har avyttrats delvis. Den genomsnittliga innehavs
perioden för Almi lnvesrs portföljbolag fram till ex.it är cirka 
5 år. Den exittyp som genererar störst likvid under 2017 är 
försäljning via börs, följt av industriella uppköp. 

En uppmärksammad exir under 2017 var försäljningen 
av 3D-bolaget Donya l abs till Microsoft. Almi Invest 
var den första externa investeraren i bolaget 2008. Donya 
Labs utvecklar en mjukvara för automatisk optimering av 
avancerad 3D-grafik inom spelurveckling. En annan exit 
som också uppmärksammades stort var försäljningen av 
innehaver i Norrlandsbolaget Limes Audio till Google. 
Bolaget var vid förvärvet ett av världens främsta företag 
inom ljudkvalire med en teknologi som används vid 
till exempel videomöten. Almi Invesr var en av de första 
externa investerarna i Limes Audio. 

Ytterligare en bra exitaffår gjordes när Almi Invest sålde sin 
innehav i Dapresy till den nordiska Private Equiry fonden 
Verdane Capita! IX. Norrköpingsbolaget Dapresy är en global 
leverantör av en mjuvaruplarrform för informationsvisualise
ring av marknadsundersökningsdara. Almi Invesr gick in som 
första externa investerare 2011. Sedan dess har Dapresy haft 
en årlig omsärtningsökning på cirka 30 procent. 

Almi lnvest är en marknads
kompletterande investerare 

Ett av Almi-koncernens uppdrogsmål är att säkerställa 
sin marknadskompletterande roll. Almi lnvest följer detta 
genom att ställa frågor till medinvesterore i vilken grad de 
instämmer i att Almi lnvest agerar marknadskompletterande. 
Utfallet från senaste undersökningen. vilken genomfördes 
i mars 2017, visor att 95 procent av de medinvesterare som 
svarade på undersökningen instämmer i att Almi lnvest inte 
konkurrerar med privata investerare. 

Under 2017 gjordes två uppmärksammade noteringar av 
portföljbolag. Hjälmbolager MIPS noterades på Nasdaq 
Stockholm med en värdering på nära 1,2 miljarder kronor. 
Almi Invest, som varit delägare sedan 2009, sålde halva 
innehavet i samband med noteringen. En annan notering var 
Medicinteknikbolaget Bonesupport som noterades på Nasdaq 
Stockholm med en värdering på 1,4 miljarder kronor. 

Vid utgången av perioden hadeAlmi Invesr 351 direkrägda 
portföljbolag till ett bokfört värde om 779 miljoner kronor. 

Första investeringen för 
Almi lnvests GreenTech-fond 
Verksamheten i den nya nationella fonden för investeringar 
inom GreenTech startade upp under 2017. Kapitalet på totalt 
650 miljoner kronor ska investeras i ett 50-ral bolag fram till 
2023. Fonden riktar sig till innovativa bolag inom områdena 
energi- och miljösektorn i syfte att bidra till koldioxidsnål 
ekonomi. Finansiärer till fonden utöver Almi och Almi Invesr 
är Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utveck
lingsfonden. Under 2017 gjorde fonden sin första investering. 
Investeringen på två miljoner kronor, i en emissionen på 
totalt fem miljoner kronor, gjordes i bolaget C-Green som 
utvecklar en lösning för att omvandla slam till biokol. 

Fördelning kvinnor 
En granskning som gjordes av Dagens Industri i början 
av 2018 visade att endast endast 13 procent av riskkapi
ralinvesreringarna i Sverige går till bolag med kvinnor i 
grundarreamet. Bland Almi Invest portföljbolag har 16 
procent en kvinna som grundare eller medgrundare. Det 
placerar Almi Invest bäst i jämförelse med övriga riskka
pitalbolag. Ert av Almis övergripande mål är att andelen 
kvinnor ska motsvara fördelningen i föreragsstocken totalt. 

Viktig roll 
Marknadens behov av offentligt riskkapital i tidiga faser är 
fortsatt viktigt för att utveckla startups och tidiga tillväxt
bolag. Offentliga riskkapitalbolag investerar i högre grad i 
företag med fa anställda, jämfört med privata aktörer som 
föredrar större och mer etablerade företag. Det privata 
kapitalet är också främst fokuserat på ett begränsat antal 
branscher och är kraftigt snedfördelar över landet. Studier 
visar att det offentliga riskkapitalet ligger mer stabilt och 
kan överbrygga konjunktursvängningar till nytta för både 
entreprenörer samt privata medinvesterare som vill dela risk. 

Förutom att tillföra kapital har Almi Invesr en viktig roll 
i att tillföra kompetens till portföljbolagen. Detta får stöd i 
uppföljningar av portföljbolagen som gjorts. En klar majo
ritet uppger att Almi Invesrs investering är helt avgörande 
för deras bolags framgång och att Almi Invesrs investering 
underlättat för bolaget att attrahera ytterligare riskkapital. 
En viktig faktor för portföljbolagets positiva omdöme är att 
den investeringsansvarige är aktiv i sryrelsen. 
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Om verksamheten 

Investeringar och genererad medfinansiering Partnerinvest Övre Norrland ingår ej 

Almi lnvest Privata aktörer 

mkr 

Ny- och följd investeringar fördelat på 
bransch, % 

Industri, 20 -------.._____ 

----- ICT, 45 

Life Science, 23 _/ 

Ny- och följdinvesteringar 

Nyinvesteringar Följdinvesteringar 

Totalt 

rnkr 14 mkr 

Helt avyttrade portföljbolag fördelat på 
kategorier av köpare, % 

Finansiell 
köpare, 23 ----------

Industriell 
köpare, 16 ---~ 

~---- Grundare/ 
anställda, 39 

St, 8Zk, 104,, 94 mkr 

Partnerinvest Övre Norrland gjorde 
4 nyinvesteringar på 9 mkr och 12 
följdinvesteringar på 15 mkr. Ingår ej 
i ovanstående siffror. 

Fördelning ny- och följdinvesteringar, % 

Almi års- och håtlbarhetsredO\lisning 2017 

Utländsk ---~ 
bakgrund, 10 

~ Män, 64 ~ Övriga,90 
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Green byte· 
Företaget grundades: 2010 Omsättning 2017: 20 miljoner SEK 

Antal anställda: cirko 50 personer Almis insats: lnnovationsrådgivning, 
i fyra olika länder förstudiemedel, riskkapital, lån 

Optimerar förnybar 
energiproduktion 
Det började nned att fyra Chalmersstudenter drev ett konsultbo
lag tillsammans. En av uppdragsgivarna sysslade med vindkraft 
och eftertrågade allt från bättre vindmätningsverktyg till mer 
kvalitativ data för beslutsunderlag. Snart skulle det visa sig att 
fler ägare av vindkraftbolag var intresserade av ett nytt sorts 
analyssystem. M.ed en säkrad investering från Almi lnvest samt 
en affärsängel satte cleantechföretaget Greenbyte AB igång att 
utveckla en skalbar produkt. 

Hade Almi Invest inte funnits hade det näst intill varit 

omöjligt att starta ett sådant här typ av bolag i Göteborg 
på den tiden. Där och då fanns det i princip ingen annan 
som vågade gå in i ett tidigt skede, säger vd och medgrund
aren Jonas Corne. 

Mycket uppskattat var det även att Almi lnvest bidrog 
med struktur och professionalism, inte minst genom sin 
representant i styrelsen. 

- Som ungt bolag förstår man inte alltid hur viktigt 
det är med ett gediget aktieägaravtal, styrelsemöten som 
protokollförs och så vidare. Ordning och reda ökar inte 
bara ansvarskänslan hos medarbetarna utan gör det också 
enklare att attrahera nya investerare, säger Jonas Corne. 

Fyra månader efter det att första versionen av den 
molnbaserade programvaran var färdig fick Greenbyce en 
betalande kund. 

- Eftersom vi jobbar med hållbarhet måste vår egen 
affårsmodell vara hållbar, resonerade vi och bestämde oss 
för att sälja mjukvaran som en abonnemangstjänst. Det 
genererar fina intäkcsströmmar och man vet på längre sikt 
hur mycket pengar man har. 
Genom att kallringa, besöka mässor och arbeta med 

onlinemarknadsföring lyckades Greenbyce hitta många nya 
kunder långt utanför Sveriges gränser. På förfrågan av ett 
antal vindkraftbolag, och i samarbete med dessa, utveck-
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lades sedan en ny, molnbaserad tjänst som kan övervaka 
driften av vindkraftverk. Extra pengar behövdes för att 
komma igång med försäljningen så fort som möjlige. 

- Den här gången fick vi hjälp av Almi Förecagsparcner. 
För vår del var det en perfekt lösning så att vi kunde klara 
positivt kassaflöde över en viss period och slippa utspädning. 

Den nya programvaran Breeze började säljas till kunder 
i Sverige och sedan till allt fler utomlands. När samma 
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kunder också ville ha hjälp med över
vakning av energiproduktionen i sina 
solkrafrsparker utvecklade Greenbyce 
programvaran Brighc. Jonas Corne 
och hans medgrundare ser ljuse på 
framtiden. 

- Med hjälp av all data som vi 
samlar in för våra kunders räkning 
kommer de successivt kunna ca ännu 

"Den ständiga 
utvecklingen i bola
gets allb delar har 
gjort att vi har kunnat 
vara med och stötta 
vid olika skeden." 

Greenbyce är numera en väletablerad 
internationell aktör med kunder i 25 län
der på fem kontinenter. Cirka 90 procent 
av intäkterna kommer från uclandec. 
Antalet anställda har ökat från tio till 50 
på cre år. 

Almi lnvesc Västsverige gjorde sin bäs
ta exic någonsin när bolaget i september 
2017 sålde sitt innehav i Greenbyce AB 
till det belgiska investmentbolaget Korys. fler beslut som leder till ökade intäkter 

och minskade kostnader. 
Ju mer lönsamt det blir att producera förnybar el, desto 

fler spelare vill ge sig in i leken, tillägger Jonas Corne. 
Vilket innebär att energirevolutionen kommer att gå ännu 
fortare än den redan gör. 

- Våra duktiga medarbetare drivs precis som vi grund
are av möjligheten att göra något meningsfullt. Det är etc 
trumfkort vi har i rekryceringsprocessen när vi ska diffe
rentiera oss gentemot andra mjukvaruförecag. 

På idescadiec har Greenbyce en produkt för vaccenkrafc, 
redan namngiven Scream. Det långsiktiga målet är att 
utveckla en molnbaserad programvara som sköter hela 
operativsystemet på förnybara energianläggningar. 

- Marknaden växer jättesnabbe. Vi gjorde från början 
ceknikvalec att lägga alle i molnet och det har visat sig vara 
etc vinnande koncept, säger Jonas Corne. 

Per Adolfsson, 
finansieringsrådgivare, 
AlmiVäst 

Almi års- 0<:h hållbarhelsredovisning 2017 

- Det var kombinationen av skalbar affårside med po
tential att skapa stor samhällsnytta och en mycket skicklig, 
säljfokuserad och dynamisk entreprenör, som gjorde att vi 
valde att gå in i bolaget i etc tidigt skede. Vi har sedan dess 
varit en aktiv ägare och är glada och stolta över att en så 
kompetent investerare som Korys nu har tagit över, säger 
Fund Manager Joakim Winggren. 

Även Almi Förecagspartner fastnade i sin första kontakt 
med Greenbyce för grundarteamec, bolagets styrelse och 
effekten av affären. 

- Den ständiga utvecklingen i bolagets alla delar har 
gjort att vi har kunnat vara med och stötta vid olika ske
den, säger finansieringsrådgivare Per Adolfsson. 

Joakim Winggren, Fund 
Manager. Almi lnvest 
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Effektiviserar volym
mätning av timmer och 
styckegods 

Någon minut efter det att timmerbilen har rullat igenom den 
kameraförsedda portalen levereras en noggrann beräkning 
av lastens volym till en fjärrmätningscentral som ägs gemen
samt av skogsbolagen. Utifrån bilderna bedömer personalen 
på datacentralen även kvaliteten på timret. Vips har syste
met räknat ut det korrekta vederlaget till kunden. 

Med Cind AB:s avancerade stereokamerateknik kan 
skogsbolagen spara hundratals miljoner kronor i personal
kostnader varje år. 

Mindre än ett och ett halvt år efter första installationen 
finns systemet idag på drygt en tredjedel av alla svenska 
massabruk samt flera virkesterminaler. Ytterligare applika
tioner är under utveckling. 

Cind är resultatet av Saab AB:s satsning på att hitta nya 
marknader för sina teknikinnovationer. Initiativtagare är 
Roger Persson, investment director på Saab Venture och 
tidigare verksam inom skogsindustrin. Han såg en stor 
potential i att använda Saabs stereokamerateknik som 

ursprungligen tagits fram för målsökande missiler. 
- Efter ett lyckat pilotprojekt med några av de större 

skogsbolagen lovade vi att dra igång verksamheten på 
villkor att vi fick in en handfull beställningar. Detta 
tillvägagångssätt var nytt för våra kunder och samtidigt 
letade vi investerare, bland annat med hjälp av Science 

Park Jönköping. 

Cind 
Företaget grundades: 2015 
Antal anställda: 6 
Omsättning 2017: 6,5 Mkr 
Almis insats: Riskkapital, lån 
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I detta skede gick Almi Invest in i Saab-avknoppningen 
Cind, tillsammans med det italienska skogsindustribolaget 
Microtec samt ett antal privata investerare. 

- Även om vi hade några färdiga kundkontrakt är det all
tid en utmaning att få ihop kapital. Almi Invest är en viktig 
partner som Saab Venrure sedan tidigare har välfungerande 
samarbeten med. Vi värdesätter inte minst deras kompetens 
i att bygga bolag. Almis medverkan är också en trygghet för 
övriga investerare, säger Roger Persson, tillika ordförande i 

Cinds styrelse. 
Den manuella virkesmätningen kostar i dagsläget skogs

bolagen omkring en halv miljard kronor om året. 
- Cinds lösning möjliggör en stor effektivisering för bran

schen. Man kan säga att Almi är med och stärker konkurrens
kraften för svensk basindustri, tillägger Roger Persson. 

Omkring 25 procent av alla vägtransporter i Sverige är 
timmerbilar. Den nya mätmetoden är också positiv för 
åkarna, framhåller Cinds vd Marcus Schelin. 

- De slipper spendera timmar i kö i väntan på den tids
krävande manuella mätningen och kan dessutom se fram 
emot utökade öppettider på virkesterminalerna. 

Med hjälp av lån från Almi Företagspartner är Cind nu 
på god väg att expandera timmerbilsapplikationen utom
lands samt implementera tekniken i logistikbranschen. Ett 
pilotprojekt planeras vara igång innan sommaren 2018. 

- Principen för hur logistikaktörer mäter volym är 
väldigt lik från land till land. Vilket betyder att vi skulle 
kunna utveckla en skalbar lösning med hela världen som 
marknad. Och vi slutar inte där ... Cinds stereokameratek
nik kan tillämpas på många fler områden för att optimera 
logistikflöden, säger Marcus Schelin. 

I fjol var Cind ett av bolagen på 33:listan och länsvinna
ren av innovationspriset Skapa. 

Tarja zu dem Berge, Pund Manager på Almi invest, följer 
Cind som adjungerad i styrelsen. 

- Bolaget har en teknisk höjd med stor potential att växa 
sin teknik till nya marknader. Samarbetet med Saab Ven
ture fungerar mycket bra. Det är en intressant utveckling 
att traditionella industrier knoppar av ideer i nya bolag. 
Där kan Almi Invest vara med och investera. 

Tarjo zu dem Berge, 
Fund Manager, Almi lnvest 
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Organ direkt 
ur skrivaren 

I Cellinks 3D-bioprinter kan till exempel en konstgjord 
cancertumör, identisk med patientens egen, skrivas ut och 
användas för att prova olika behandlingsmetoder utanför 
kroppen. Det är den senaste i raden av applikationer för 
tekniken från Sveriges hetaste biocech-scartup. Bolagets 
bioprinting-placcform tillverkar alle från hud till näsor i 
syfte att testa läkemedel och skönhecsprodukcer. Tillväga
gångssättet innebär att djurförsök helt kan undvikas. 
Visionen är att också kunna skriva uc mer avancerade 
organ och vävnader för transplantation. 

Cellink AB:s grundare Erik Gacenholm och Hector 
Martinez började med att skapa etc av världens första, 
universella biobläck för utskrifter av biologisk vävnad. För 

att få fart på försäljningen såg de det som nödvändige att 
själva utveckla och tillverka den mest kostnadseffektiva 
bioprintern i världen. Forskare från när och fjärran ställde 
sig på kö. Produktionen finansierades genom att fakturera 
halva beloppet vid beställning. 

- Kapital från GU Ventures och etc antal affårsänglaF 
same etc Almi-lån, gjorde det möjlige att både expandera 
och sköta den löpande verksamheten. Lånet möjliggjorde 
lägre utspädning och bibehållet starka incitament för grun
darna, säger CFO Guscen Danielsson. 

Almi såg en stor potential i bolagets affårsmodell med 
både biobläck och bioprimer, ett erbjudande som ingen av 
konkurrenterna har. 

- Vi fick också stort förtroende för grundarteamec, som 
trots sin unga ålder har en relevant bakgrund. En kompe
tent styrelse och stark IP var ytterligare faktorer som bidrog 
till vårt beslut, säger finansieringsrådgivare Per Adolfsson. 

Efterfrågan visste inga gränser. När bolaget efter tio 
månader introducerades på First North hade man redan 
kunder i 25 länder, däribland många av världens främsta 
forskningsinscitucioner. Emissionen övertecknades med 
1 000 procent. 

Under 2017 lanserade Cellink en mer avancerad 
3D-bioprinter som snabbt blev bolagets nya storsäljare. 
Samtidigt fortsatte utvecklingen av nya bläckblandningar 

Cellink 
Företaget grundades: 2016 
Antal anställda: 40 
Omsättning 2017: 13 Mkr 
Almis insats: lnnovotionsrådgivning, förstudiemedel, lån 
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"Med vår teknik 
blandar man 
cellerna med 
biobläck och 

där mänskliga celler trivs. 
Produktportföljen består 
idag av tio sorters biobläck, 
specielle utformat för respek
tive vävnadsscruktur. 

skriver ut cancer
vävnadsmodeller 
i 3D." 

- Vi ser hur många 
möjligheter som helst för vår 
teknologi. Applikationerna 
blir bara fler och fler inom 
varje användningsområde. 
I nuläget arbetar vi huvud

sakligen mot fyra marknader - akademisk forskning, läke
medelsforskning, kosmetika- och skönhetsindustrin same 
den framtida implantationsmarknaden. 

Närmast hoppas Cellink vara med och revolutionera 
cancerforskningen. Nyligen inleddes etc partnerskap med 
det franska med-techbolaget CTI Biotech, som med hjälp 
av bioprinting-placcformen ska utveckla patientspecifika, 
mer effektiva behandlingsmetoder mot cancertumörer. 

- Hittills har nya behandlingsmetoder ofta testats genom 
odling av cancerceller i djur. Med vår teknik blandar man 
cellerna med biobläck och skriver ut cancervävnadsmodeller 

i3D. 
Sedan Cellink grundades i januari 2016 har bolaget vunnit 

en rad priser och utmärkelser, exempelvis Årets Diamant
företag vid 33-listefinalen, Fram tidspriset, Årets Start-Up och 
Nycänkarepriset. I fjol var tillväxten 193 procent. Cellink har 
numera dotterbolag i USA och försäljning i 40 länder. 

- Vårt mål är att bli världsledande inom bioprinting, 
säger Gusten Danielsson. 

Per Adolfsson, 
finansieringsrådgivare, Almi Våst 
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•• Case 

Zero Parallax 
Företaget grundades: 2015 
Antal anställda: 4 
Almis insats: lnnovationscheck, 
företagslån och riskkapital Mattias Eriksson, 

Affärsrådgivare, 
AlmiMitt 

Ny kameralins 
gör det omöjliga 
möjligt 

Mats Håkansson, 
lnvestment 
Manager. 
Almi lnvest 

Anne-lena Nilsson, 
finonsierings
rådgivare, Almi Mitt 

säger Vygantas Kirejevas, som tidigare drivit ett antal 
högteknologiska företag i Estland och varit nominerad till 
Årets entreprenör i Europa. 

Inför världsutställningen i Syd-Korea 2012 fick Kirejevas 
och Kalatshjans dåvarande filmproduktionsbolag uppdra
get från den litauiska regeringen att producera en 360-
gradersfilm. 

- Vi svarade ja trots att vi aldrig hade gjort något liknande 
förut. Resultatet blev bra och vi tog beslutet att nischa oss 
mot virtuella utbildningsproduktioner för planetarier. 

Liksom övriga i branschen brottades de med det så kall
ade parallax-felet, den förskjuming av objekten som uppstår 
i bilden när filmerna från flera kameror ska sammanfogas. 
Att "sy ihop" en perfekt 20-minutersfilm med hjälp av 
algoritmer kunde ta flera månader i anspråk. Långtråkiga 
timmar framför datorn sporrade Vygantas Kirejevas att läsa 
in sig på ämnet och utveckla en ny hårdvara - en lins som 
böjer och f"angar ljuset på ett helt nytt sätt så att bilderna 
från flera kameror blir sammanhängande. Den erkänt 
briljante linsdesignern Igor Gurevich i Tyskland, med en 
magisterexamen i optik, fick frågan om han kunde designa 
en lins utifrån det konceptet. 

- Igor svarade som alla andra: "Ni är inte kloka, det är 

inte så man konstruerar en lins!". Efter tre 
Kostsam, tidsödande bildbehandling är 
snart ett minne blott. Startupbolaget Zero 
Parallax från Åre har med sin patenterade 
kameralins löst problemet som gäckat alla 
inom Virtual Realiry-branschen. 

Den banbrytande tekniken gör det 
möjligt att, direkt efter inspelning, visa en 
högupplöst 360-gradersfilm utan vare sig 

"Entreprenörs
miljön i Åre 
med omnejd är 
fantastisk." 

månaders tjatande hade Vygantas ändå lyck
ats övertala honom att göra ett försök. I dag 
är Igor en del av vårt team, berättar Gajane 
Kalatshjan, som tidigare bland annat arbetat 
med patenträttigheter och marknadsföring i 
ett filmljusföretag. 

skarvar eller suddig dubbelexponering. Superlinsen kan 
dessutom samla in mätbar data och till exempel utföra 
säkerhetsmässigt farliga arbeten inom gruvindustrin. 
Hollywoods filmproducenter, säkerhetsföretag, biltillver
kare, elektronikjättar med flera är också ivriga att få börja 
använda Zero Parallax teknik. 

Riskkapital från Almi Invest bidrog till att den första 
fungerande prototypen blev klar sommaren 2016. De tre 
grundarna, paret Vygantas Kirejevas och Gajane Ka
latshjan samt ingenjören Edmundas Balciunas hade inte 
kunnat tänka sig en bättre investeringspartner. 

- Almi Invest kom in och gav oss trovärdighet gentemot 
andra investerare och såg dessutom till att vi fick media
exponering på ett sätt som vi aldrig hade fått med privata 
investerare. Efter Almis pressrelease gick telefonen varm, 
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Tack vare den tidiga investeringen från 
affårsänglarna Carl-Eric Bohman och Rikard 

Ahlstrand etablerades Zero Parallax i Sverige. 
- Entreprenörsmiljön i Åre med omnejd är fantastisk. 

Vi hade inte varit här särskilt länge förrän vi fick träffa en 
affårsutvecklare på inkubatorn i Östersund. Han undrade 
om vi ville ha ett möte med Almi Invest morgonen därpå. 
Sex månader senare hade vi fått allt vi behövde för att 
utveckla prototypen. 

Med hjälp av lån från Almi Företagspartner har Zero 
Parallax kunnat förbereda den andra investeringsrundan. 

- Almi är en viktig spelare i ett läge när bankerna inte 
vågar ta risken. Man måste presentera en bra affårsplan 
och svara på många frågor, men det är en nyttig process 
för varje entreprenör, även om man är en van sådan, säger 

Vygantas Kirejevas. 

Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017 



Case 

Din kompis mobiloperatören 
En annons om möjligheten att starta en mobiloperatör i 
Telias nät väckte entreprenören John Axelbergs intresse. 
Det råkade sammanfalla med att hans syster Lisa Axelberg 
just hade haft en dålig erfarenhet av att byta telefonabon
nemang. Tillsammans satte de igång att undersöka mark
naden. Inte oväntat visade det sig att många var trötta på 
obegripliga taxor, krångliga villkor och försäljare som inte 
höll vad de lovade. Slutsatsen blev att det borde finnas en 
mobiloperatör som behandlar sina kunder som vänner. 

Efter några månaders förhandling med Telia var de över
ens om ett upplägg och efter ytterligare några månader med 
hårt arbete, gråt, skratt och sömnlösa nätter kunde de våren 
2014 lansera sin affårside. Hemsidan hade bara varit uppe i 
några timmar när de första beställningarna trillade in. 

- Vilken härlig känsla det var när vi förstod att det här 
kommer funka . Det fina gensvaret från studenterna som 
vi först nischade oss emot gav oss modet att bredda oss 
mot hela privatmarknaden, säger Lisa Axelberg som har en 
masterexamen i företagsekonomi. 

För att leva upp till sin målsättning att ha bästa tänkbara 
kundtjänst behövdes nu mer personal. 

- Lånet från Almi hjälpte oss att få skjuts i precis rätt läge. 
Med fler medarbetare kunde vi ta oss till nästa nivå. Ett år 
senare hade vi fått så många nya kunder att vi behövde växa 
organisationen igen. Tack vare ett nytt pengatillskott från 
Almi fick vi samtidigt möjlighet att utveckla vår hemsida. 

Mitt_ i framgångsyran hamnade företaget, som startade 
under namnet Teligoo, i en varumärkeskonflikt med ett 
tyskt bolag. 

- Inger ont som inte har något gott med sig. Vi kom på 
ett mycket bättre företagsnamn, nämligen Fello. Det har 

Fello 
Företaget grundades: 2014 
Antal anställda: 7 
Omsättning 2017: 23,5 Mkr 
Almis insats: Lån 

Almi års- och hållbcrhetsre dovisning 2017 

tagits emot jättebra, är lättare att säga och lättare att kom
ma ihåg. Det påminner om engelskans "hello" och låter lite 
kompislike. Våra kunder är våra "Fellos". 

I samband med namnbytet tog Fello tillfåller i akt art göra 
en kampanj som blev väldigt uppmärksammad. Företager 
har inga fysiska butiker och jobbar inte heller med försälj
ning via telefon. 

- Hos oss ska man bli kund för att man vill, inte för att 
man har blivit övertalad av någon säljare. I princip alla som 
ringer till vår kundtjänst säger att de har fått reda på oss 
via en vän, säger Lisa Axelberg. 

Fello erbjuder abonnemang till fasta priser med obegrän
sade samtal och sms. Valfri surfpott som dessutom kan 
sparas om den inte utnyttjas. Ingen bindningstid och inga 
uppläggningsavgifter. Möjlighet att byta abonnemangs
form närsomhelst och uran kostnad. Eftersom Fello hyr 
in sig i Telias nät har deras kunder samma täckning som 
Telias kunder. 

- Vi vill i alla avseenden uppfattas som den schyssta tele
operatören. Det ska vara enkelt att nå oss, via telefon eller 

andra kanaler. Vi lyssnar på våra kunders önskemål och 
fortsätter att utveckla vår tjänst tillsammans med dem. 

Under 2017 växte Fello med omkring 250 procent och 
med nytt ägarkapital från ett par privata investerare står 
företaget berett att ta nästa kliv. Inom en femårsperiod 
kan det enligt Lisa Axelberg bli aktuellt att expandera till 
grannländerna. 

- Det går verkligen undan. Nya "Fellos" strömmar in 

hela tiden. Idag surfar och ringer både barn och vuxna, 
studenter och pensionärer från hela landet via Fello. 

Ylva Lauterhorn, 
Finansieringsrådgivare, Almi Väst 
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I Företagsresa utöver det vanliga 

I 

Njie 

Som MMA-proffs turnerade Assan Njie 
världen runt i tio år. På en av sina resor, 
2008, hittade han en Aloe Vera-dryc:k som 
blev startskottet på hans framgångsrika 
företagsbygge. 

Han såg stor affårspotential i proteindrycken och 
importerade den till Sverige. Trots att minimibeställ
ningen var 33 000 flaskor beställde han drycken, som 
då var helt ny på den svenska marknaden. 

Eftersom han saknade startkapital löste han finansie
ringen med hjälp av sin mamma som stod som borgenär 

Tar bort tröskeln att 
handla på nätet 

Tec:hbolaget Smart Video har utvecklat ett 
digitalt verktyg som genom Al (artificiell 
intelligens) oc:h maskininlärning kan tolka 
information oc:h skapa interaktivitet oc:h 
försäljning i videoklipp. 

Umeåbolaget Smart Video grundades 2015, som en 
avknoppning av Codemill AB. Efter år av forskning, 
med grundaren och företagets vd Johanna Björklund 
i spetsen, har Smart Video utvecklat ett 
avancerat verktyg som analyserar inne
håll i videofilmer på internet. 

Erbjudanden och kampanjer kopp
lade till besökarens internetsurfande 
presenteras samtidigt som denne 
tittar på videon. Syftet är förstås att 
öka online-försäljningen. 

- Vi gör det enklare för slutkun
den att gå från tanke till handling. 
Många nöjda kunder är ett bevis 
på att verktyget fungerar, berät
tar Johanna Björklund. 
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för ett banklån. Almi stod för resten av lånet och har 
varit med på Assans företagsresa ända sed'an starten. 

Trots att han inte lyckades sälja alla flaskor innan bäst 
före datum passerat beställde han en container till. Då 
tog försäljningen fart på allvar. 

- Min affårsstrategi var att sälja drycken till gym, 
hälsokostaffärer och exklusiva kafeer, för att skapa en 
efterfrågan, berättar Assan Njie, vd för NJIE Foods AB. 

Fokus har genom åren legat på att bygga varumärke, 
där Assan har satsat på snygga förpackningar och att få 
ut produkterna via sociala medier. 

Några andra viktiga förklaringar till framgångarna är 
att han successivt utvecklat sina produkter och att de 
hela tiden legat rätt i tiden. De senaste årens storsäljare är 
NJIE Aloe Vera Drycken och ProPud proteinpuddingen. 

- Utan Almi hade jag inte kommit så här långt. Likvi
deten är viktig. Kassan blir lätt rom när man växer kraftigt. 

Under 2016 ökade Njie Foods AB omsättningen med 
ytterligare 169 miljoner kronor, från 2015 års omsätt
ning på 75 miljoner till 2016 års 244 miljoner. 2017 
omsatte företaget närmare 400 miljoner kronor. 

Under 2017 har företaget i snabb följd fått en rad 
utmärkelser och stor uppmärksamhet, bland annat efter 
att ha gått till final i Di Digital Startup Tour. 

Som en naturlig följd av företagets framgångar har 
det växt rejält under 2017 och fatt en rad internationella 
kunder. Bland kundgrupperna märks speciellt e-handlare 
och publicister. 

- Inom koncernen arbetar vi främst med srora kunder 
i USA och Storbritannien, och ambitionerna är desam
ma för Smart Video. På den nationella marknaden är 
några av våra första namnkunniga kunder Metro Mode, 

Åhlens och Djurgården. 
Under året tog Smart Video in riskkapital och lån. 
- Det har gett oss möjlighet att anställa mjukva-

ruutvecklare och ta verktyget från prototyp till färdig 
produkt. Nu arbetar vi med marknadslansering och att 
bygga en skalbar säljorganisation. 

I framtiden kommer Smart Video fokusera på 
internationell expansion och fortsätta rekrytera och 

utveckla unga talanger i företaget. 

Johanna Björklund 

Almia insats: 
Rådgivning och 
finansiering. 

Elin Freidlitz, 
Rådgivare, Almi Vä st. 

Helene Öhrvall, 
Rådgivare, Almi Väst. 

SmartVideo 

Almi lnvesta insats: 
Aktiva ägare, risk
kapitotinvestering 
och styrelseledamot. 

Lena Fridlund 
Forsgren, 
lnvestment Manager, 
Portnerinvest Ö vre 
Norrland - en del 
av Almi lnvest. 
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Alla lopp ir en app 
RaceONE kopplar ihop personer som deltar 
i lopp med publik och arrangörer i en enda 
app. Via företagets app och mobiltelefonens 
GPS kan vänner, familj och andra intresse
rade följa deltagare i olika lopp. 

Appen finns att ladda ner kostnads
fritt på App Store och Google Play. 
I appen samlas alla resulcat, bilder, 
videor och sociala flöden på ett och 
samma ställe. 

och hennes kolleger inledde samarbeten med fler tidtag
ningsbolag - som är en viktig inkörsport till arrangörer 
och användare. 

- Sedan 2017 är RaceONE Väccernrundans officiella 
app och Holmenkollstafetten i Oslo. Vi har även en 
rad samarbeten med andra arrangörer av lopp i både 

Sverige och Norge. 
Efter studier i datateknik på Chalmers, 

parallellt med en framgångsrik fot-
~ ,1 bollskarriär i allsvenska Kopparbergs/ 

~ ~ 1 
Göteborgs FC, startade Marlene Sjöberg 

- Vi vill förändra och förstärka 
upplevelsen av lopp. Det som främst 
skiljer RaceONE från andra appar är 

~v RaceONE 2014 tillsammans med Per 
//~~... Scridh och Patrik Corneliusson. 

• "' 11~/'l.'f.'' 
'-', .:% ·· •i·- Almi Företagsparcner och Almi Invest 

..... ---..; { ,I , 

att vi har en enda app för alla lopp, (~ ' ; -...:::: , , har haft stor del i företagets olika faser och 
säger RaceONE:s vd Marlene Sjöberg, och en ~ · utveckling, för att bredda produkten på vägen 
av tre grundare av företaget. , ~ ~ mot nya avtal med tidtagningsföretag och 

2017 var etc rejält lyft för RaceONE, då '- .....___j större arrangörer. Almis roll har främst inklude-
företaget mer än fördubblade antalet användare rat rådgivning, förstudiemedel, innovations- och 
från 2016 - från 60 000 till 135 000 användare 2017. tillväxclån. Almi Invest är delägare i RaceONE och 
En stor anledning till de positiva siffrorna är att Marlene har en representant i företagets styrelse. 

PR-trio gör succe med unikt 
cykelkafe i franchise-koncept 

Maria, Per och Thomas bestämde sig för 
att driva eget tillsammans och ett cyklande 
kafekoncept var en av deras knasiga ideer. 
Nu är Wheelys omskrivet och snabbväxande 
med över 800 kafeägare runt om i världen. 

- Vi ville bygga ett globalt varumärke och vi 
körde crowdfunding och skeppade cyklar 
över hela världen från dag ett. 

Maria de la Croix 

"Det blev både dyre och jobbigt", 
säger Maria de la Croix. Men på bara 
tre år finns den cykelburna kafekedjan 

över hela världen, som planerat. 
Per Cromwell och Thomas Mazetti 
bestämde sig för att lägga ner sin 
marknadsbyrå hösten 2014. 

Almi års- och hållborhetsredOYisning 2017 

- Vi spånade ideer och kom på Wheelys. Per byggde en 
cykel med en box med kaffeutrustning i, sen cyklade vi 
runt i Lund en sommar och det gick jättebra. 

De bestämde sig för att bygga ett företag och grun
den i varumärket var rydlig från stare: det ska inte vara 
dyrt och krångligt att starta ett eget kafe. 

En Wheelys-cykd kostar ftån 1 999 dollar och inled
ningsvis såldes de via crowdfundingsajten Indiegogo. Ett 
år efter uppstarten fick företaget en plats på inkubatorn 
Y Combinator i San Francisco. När programmet var slut 
pitchade de för investerare och fick in 2,5 miljoner dollar. 

- Det möjliggjorde satsningar för tillväxt. Vi för
bättrade cykeln med solceller, rinnande vatten och fler 
gasbrännare. Vi flyttade tillverkningen till Shanghai 
och skapade lager i Holland och USA. 

- Det mest utmanande har varit att lyckas hantera 
alla inkommande förfrågningar på ett bra sätt. 

I vår ansökningsprocess utbildas de intresserade i 
vårt online-program. Processen effektiviseras och de 
som utbildats lyckas bättre med sitt kafe, säger Maria 
de la Croix. 

Case 

RaceONE 

Almia insats: Råd
givning, lån och risk
kapital. 

Claes Rydhalm, 
Rådgivare, Almi Väst. 

Ylva Louterhorn, 
Rådgivare, Almi Vöst. 

Sophio Johansson, 
lnvestment Manager, 
Almi lnvest. 

Wheelys 

Almia inaata: lnno
vationsrådgivning, 
förstudiemedel för 
prototypfromtog
ning, mikrolån. 

Johan Bloem, lnno
vationsrådgivore, 
Almi Skåne. 

Pernilla Nöhlstedt, 
Finansierings
rådg ivore, 
Almi Skåne. 
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Världen öppnar sig för Climeon 
Climeon 

Almia insats: 

Climeon omvandlar lågtempererad 
spillvärme och geotermisk värme till grön 
elektricitet, med klart högre verkningsgrad 
än andra kända metoder. Hösten 2017 
noterades företaget på Nasdaq-börsen i 
Stockholm. 

- Vår teknologi kan, vid sidan av sol- och vindkraft, 
ersätta traditionella energilösningar för att generera ren 
elektricitet, berättar Alexander Helling, Climeons chef 

för kundfinansiering. 
I ett miljöperspektiv ser Climeon sitt system som en 

av flera nödvändiga lösningar när världen ställer om 
från fossilt till förnybart. 
Företagets produkt Heat Power system används för att 
framställa elkraft inom två områden: 

Genom att använda restvärme från till exempel stora 
motorer, kraftverk eller industriella processer, som till 
exempel stål, papper, cement och kemi, sparas mycket 
energi som annars skulle gå till spillo. 

Det andra området är geotermisk värmekraft - där 
det sedan många år finns företag som har lösningar som 
är tekniskt väl beprövade. Det sker dock i höga tempe
raturer, vilket i sig medför en begränsning. 

- Med vårt system kan elektricitet framställas vid låga 
temperaturer. Det betyder att systemet kan användas 
över allt på hela planeten. 

Under 2017 gav systemet med geotermisk värmekraft 
Climeon en mångmiljonaffår på Island, dit företaget 

ska leverera 100 stycken Heat Power moduler med en 
sammanlagd styrka på cirka 15 megawatt. Tidigare 
har Climeon tecknat avtal med Viking Line, Maersk 
och Richard Bransons företag Virgin Voyages, som alla 
genom Climeons lösningar fått ner sina driftskostnader. 

- I juni 2017 genomförde Almi, EKN (Exportkredit
nämnden) och Climeon ett pilotprojekt i vilket Climeon 
fick låna pengar av Almi,. garanterade av EKN för en 
exportaffår till Kina. Denna struktur kommer möjlig
göra för svenska bolag att ta fler och större exportaffårer 

i framtiden. 

-----------------

Rådgivning och 
finansiering . 

Fredrik Larsson 
Rådgivare Almi 
Stockholm Sörm
land. 

Helhetskoncept för aktiesparare Sigmastocks har utvecklat ett helhetskoncept 
för privatpersoner som vill spara i aktier. 
Grundarna har en stark drivkraft spunnen ur 
ett stort teknikintresse och viljan att förändra 
en traditionell finansbransch. 

• v:.~J ~t!UH.!)1 

'/J,U I U 0PI" 

• 

© 

0 
, ... , ~--·~ ... 

© 

-
46 

U!STORIK (~) AK TIF. R An KÖPA IU.\G G) 

POfHF'Ol JENS EGE NSK,\PER CD 

) -- · 

-tC 

- Tjänsten kan liknas vid IKEA, fast inom finans, där 
kunden bygger ihop sin egen aktieportfölj och sedan kö
per aktierna själv via våra samarbetspartners Nordea och 
Nordnet, säger Mai Thai, vd Sigmastocks. 

Hon grundade Sigmastocks 2014 tillsammans med 
Nanna Stranne, när de läste Industriell ekonomi vid 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 

- Vi saknade något som var enkelt att använda, som 

undvek de höga fondavgifterna och som hjälpte oss att 
spara på ett smart, långsiktigt och roligt sätt, berättar 
Nanna Stranne. 

Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017 



App som engagerar 

Techbolaget Mentimeter föddes efter 
avsaknaden av ett interaktivt verktyg för 
utbildning och presentation. Under 2017 
ökade företagets omsättning i rask takt till 
18 miljoner kronor från sex miljoner kronor 
året innan. 

- I slucänden handlar det alltid om att skapa incerak
civicec och engagemang, så deltagarna har roligt och 
lär sig något vid möten och utbildning, menar Johnny 
Warscröm, vd på Mentimecer, som tillsammans med 
Niklas Ingvar, Kriscoffer Renholm och Henrik Fräsen 
grundade företaget 2012. 

Tillsammans har de tagit avstamp från studier på 
KTH och som projektledare och affårsucvecklare i 
telekombranschen. 

Företagets produkt är en app som från början byggdes 
som något grundarna använde själva, och de såg ganska 
snart att andra personer också ville använda den. 

Kunderna betalar en prenumerationsavgift per månad, 
beroende på vilket paket som väljs, från 19 kronor för 
den enklaste tjänsten till 99 kronor för dem som vill 
skapa en helt egen strategi. 

Under 2017 fick tjänsten scor uppmärksamhet och 
kundscocken växte kraftige. I februari gjordes en 
nyemission. Under året cogs lkanos tidigare vd, Hans 
Bergenheim, in som ny styrelseordförande, som Mai 
och Nanna uäffat via Almis nätverk. 

I okcober 2017 lanserades en uppgraderad tjänst. 
I dag arbetar tio personer heltid hos Sigmascocks och 
ytterligare fyra personer på deltid. 

Under 2018 kommer fokus fortsätta ligga på finjus
teringar av produkten och optimering av marknadsfö
ringen. Detta för att skapa en god grund för företagets 
framtida tillväxt. Det finns också planer på att utöka 
tjänsten globalt. 

Almi å rs- och hållbarhetsredovisning 2017 

Via appen skapas frågor som deltagarna kan besvara 
anonyme från en dacor, mobil eller surfplatta. Svaren 
kan sedan visas i sammanställd form och användas 
direkt för att till exempel få igång en diskussion. 
Appen finns både som kostnadsfri och betalversion, där 
olika funktioner ingår i den avgiftsbelagda. 

- Vi jobbar med upplevelsen och att få bort trösk
lar. V"ar kund är den enskilde presentatören som i en 
realtidssituation vill engagera sina åhörare. Det kan till 
exempel vara lärare, konsulter och beslutsfattare som 
vill få sina kolleger att bli delaktiga i ett förändrings
arbete. Appen har visat sig vara mycket effektiv för att 
ca bort anonymiteten för vidare diskussioner i olika 
scora grupper. 

Mentimecers produkt finns i dag i 55 länder och 
används av cirka 16 miljoner människor. 

-Appen har en enorm potential. Målgruppen är 
alla som leder ett möte. 2019 har vi som mål att ha 
80 miljoner användare. 

- Almi har varit med från starten och det har betytt 
väldigt mycket för oss. Specielle att de var med redan i 
idefasen, validerade vår ide och såg potentialen, säger 
Mai Thai. 

Case 

Mentimeter 

Almi insats: 
Rådgivning och 
finan siering. 

Emil ldevcll. 
Rådgivare, 
Almi Stockholm 
Sörmland. 

Matilda Lembke, 
Rådgivare. 
Almi Stockholm 
Sörmland. 

Sigmastocks 

Almi insats: 
Rådgivning, lån, 
nätverk och 
mötesplats 

Maria Munther, 
Rådgivare, Almi Väst 

Ylva Lauterhorn, 
Rådgivare, Almi Väst 
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Almis organisation 
Almi Företagspartr:1er AB ägs till 100 procent av svenska staten. Utöver 
moderbolaget Almi Företagspartner består koncernen av 16 regionala 
dotterbolag inklusive fyra helägda dotterdotterbolag. De regionala 
dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till, 49 procent av 
regionala ägare. I denna del av koncernen har under året huvudsakligen 
bedrivits, rådgivning och låneverksamhet. Det helägda dotterbolaget Alm i 
lnvest AB inklusive elva hel- och delägda dotterdotterbolag. I denna del 
av koncernen har under året bedrivits riskkapitalverksamhet. 

I 

I 

4 8 

Alm i Företagspartner AB 

Lån och rådgivning genom 
16 reg ionala dotterbolag 

Almi Östergötland 

Almi Värmland 

AlmiVäst 

Almi Uppsala 

Almi Nord 

Almi Mälardalen 

Almi1önköping 

Almi GävleDala 

Almi Stockholm 
Sörmland 

Almi Kalmar län 

Almi Halland 

AlmiMitt 

AlmiSkåne 

Almi Kronoberg 

Almi Gotland 

Almi Blekinge 

Riskkapital genom Almi lnvests 8 
regionala fonder och Greentechfonden 

Stockholm Övre Norrland 

Västsverige Mellersta Norrland 

, Småland och öarna Norra Mellansverige 
I 

Sydsverige Östra Mellansverige 

I 

Greenlech 
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Affärsområde Företagspartner 

Anna Hallberg 
Vice vd, Chef Affärsområde 
Företagspartner 

Almi ån.- och hållbarhetsredovisning 2017 

Almi Blekinge 

Vd: Martin,Åkesson 

Län: Blekinge 

Nyutlåning, antal: 

Affärsutveckling, antal : 

Almi Halland 

Vd: Magdalena Johansson 

Län: Halland 

Nyutlåning, antal : 

Affärsutveckling, antal: 

Almi Kalmar län 

~d: C>avid L__engström 

Län: Kalmar 

Ny~ tlåning, antal: 

Affärsutveckling, antal: 

AlmiSkåne 

Vd: Anders Norman 

Län: Skåne 

Nyutlåning, antal: 

Affärsutveckling , antal: 

73 

292 

139 

577 

106 

343 

461 

1 427 

Almis organisation 

Almi Gotland 

Vd: Juli ana Folke 

Län: Gotland 

Nyutlåning, antal: 

Affärsutveckling, antal : 

Almi Jönköping 

Vd: Carl Nyström 

Län: Jönköping 

Nyutlåning, antal: 

Affärsutveckl ing, antal: 

Almi Kronoberg 

Vd: Catharina Värendh Boson 

Lön: Kronoberg 

Nyutlåning, antal: 

Afförsutveckling, antal: 

Almi Uppsala 

Vd: Bengt-Åke Ljuden 

Län: Uppsala 

Nyutlåning, antal : 

Afförsutveckling, antal : 

32 

375 

137 

649 

96 

539 

192 

662 
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Affärsområde Företagspartner 

Almi Värmland 

Vd: Anno Lundmark Lundbergh 

Län: Värmland 

Nyutlåning, antal: 

Affärsutveckling, antal: 

Vd : Mats Philipsson 

Län: Östergötland 

Nyutlåning, antal : 

Affärsutveckling, antal: 

Almi Nord 

Vd: Niklas Jonsson 

Län: Norrbotten 

Nyutlåning, antal: 

Affärsutveckling, antal: 

AlmiMitt 

Vd: Eva Högdohl 

134 

523 

235 

586 

72 

271 

Län: Jämtland, Västernorrland 

Nyutlåning, 
antal : 

Affärsutveckling, 
antal: 

50 

Jämtland: 82 
Västernorrland: 141 

Jämtland: 281 
Västernorrland: 385 

AlmiVäst 

Vd: Sara Wollin 

Län: Västra Götaland 

Nyutlåning, antal : 

Affärsutveckling, antal: 

Alm i Stockholm Sörmland 

Vd: Carl-Henrik Koit 

643 

1 650 

Län: Stockholm, Södermonlond 

Nyutlåning, Stockholm: 826 
antal: Södermonlond: 99 

Affärsutveckling, 
antal: 

Stockholm: 1 043 
Södermonlond: 437 

Almi Mälardalen 

Vd: Billy Bergåker 

Län: Örebro, Västmanland 

Nyutlåning, 
antal: 

Affärsutveckling, 
antal: 

Almi Gävle Dala 

Vd: Anno Rosen~ren 

Län: Dalarna/ Gävleborg 

Nyutlåning, 
antal: 

Affärsutveckling, 
antal: 

Örebro: 255 
Västmanland: 136 

Örebro: 320 
Västmanland: 653 

Dalarna: 91 
Gävleborg: 125 

Dalarna: 251 
Gävleborg: 264 
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Almi lnvest 

Mikael Karlsson 
Vd Almi lnvest 

Almi lnvest Green Tech 

Markus Hökfelt, Fund Manager 

Nationell 

Ny- och följd
investeringar, antal: 

Almi ån- och hållbarhe hredovisning 2017 

0 

Almi lnvest Syd 

Lors Persson, Fund Manager 

Lön: Blekinge, Skåne 

Ny- och följd-
investeringar, antal: 

Alm i lnvest Västsverige 

Joakim Winggren, Fund Manager 

Lön: Västra Götaland, Halland 

Blekinge: 1 
Skåne: 25 

Ny- och följd- Västra Götaland: 29 
investeringar, antal: Holland: 3 

Almi lnvest Norra Mellansverige 

Ulf Green, Fund Manager 

Lön: Dalarna, Värmland, Gävleborg 

Ny- o_ch följd- Dalarna: 7 
investeringar, antal: Värmland: 5 

Gävleborg: 8 

Almi Partnerinvest Norr 

Ingela Lidström, Fund Monager 

Lön: Norrbotten, Västerbotten 

Ny- och följd
investeringar, antal : 

Norrbotten: 0 
Västerbotten: 6 

Almis organisation 

Almi Småland och öarna 

Tarja zu dem Berge, Fund Manager 

Lön: Gotland, Kronoberg.Jönköping, Kalmar 

Ny- och följd- Gotland: 3 
investeringar, antal: Kronoberg: 1 

Jönköping: 6 
Kalmar: 2 

Fredrik t,,\almström, Fund Manager 

Lön: Östergötland, Södermanlond 
Örebro, Västmanland, Uppsala 

Ny- och följd- Östergötland: 11 
investeringar, antal: Södermonland: 1 

Alm i lnvest Stockholm 

Örebro: 2 
Västmanland: 4 

Uppsala: 6 

Marcus~ oijemyr, Fund Manager 

Lön: Stockholm 

Ny- och följd- 23 
investeringar, antal: 

Almi lnvest Mitt 

Eva Nordlonder, Fund Manager 

Lön: Jämtland, Västernorrland 

Ny- och följd
investeringar, antal: 

Jämtland: 7 
Västernorrland: 5 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner AB, 
organisationsnurnmer 556481-6204, får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovi:sning för verksamhetsåret 2017. 

Verksamhetens art och inriktning 
Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets 
utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka 
till att utveckla och finansiera små och medelstora företag 
med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska 
utgöra ett komplement till den privata marknaden och vara 
tillgänglig i hela landet. 

Koncernens verksamhet är organiserad i två affärs
områden - Företagsparcner och lnvest. 

Företagspartner: Almi Företagsparcner erbjuder lån 
och affärsutveckling till små och medelstora företag som 
vill växa och utvecklas. Lånen beviljas ofta i samarbete 
med banker eller andra kreditinstitut och kan användas 
för finansiering av bland annat tillväxt, exportsatsningar 
och innovation. Affärsutveckling innebär utveckling av 
ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer, 
Det kan handla om när nya företag startas, vid förnyelse
processer eller när företag står inför nya utmaningar och 
satsningar. Almi erbjuder också seminarieverksamhet inom 
olika områden av företagande. 

I nvest: Almi lnvest är koncernens riskkapitalbolag som 
investerar i företag med skalbara ideer och möjlighet till 
långsiktig värdetillväxt och förmåga att konkurrera såväl 
nationellt som internationellt. lnvesteringsverksamheten 
är marknadskompletterande och sker i tidiga faser där 
tillgången på kapital annars är en bristvara. Almi lnvest 
är branschoberoende och Sveriges mest aktiva investerare i 
tidiga tillväxtbolag. 

Finansieringen 
Koncernens verksamhet finansieras genom anslag från sta
ten och de regionala delägarna. Ytterligare finansiering kan 
ske via särskilda medel från staten, landets regioner och EU 
samt genom projekt- och konsultintäkter i verksamheten. 

Staten har tillskjutit kapital till moderbolagets eget 
kapital i form av aktiekapital, reservfond och därutöver 
medel avsedda för utlåning i form av en lånefond. Låne
fonden uppgår totalt till 5 482 miljoner kronor. Almi ska 
långsiktigt bedriva låneverksamheten så att kapitalet i 
lånefonden bevaras nominellt intakt. 
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Ägarförhållanden 
Almi Företagsparcner AB ägs till 100 procent av svenska 
staten. 

Koncernen 
Utöver moderbolaget Almi Företagsparcner består 
koncernen av: 

• 16 regionala dotterbolag inklusive fyra helägda dotter
dotterbolag. De regionala dotterbolagen ägs till 
51 procent av moderbolaget och till 49 procent av 
regionala ägare. I denna del av koncernen har under året 
huvudsakligen bedrivits rådgivning och låneverksamhet. 

• det helägda dotterbolaget Almi Invest AB inklusive elva 
hel- och delägda dotterdotterbolag. I denna del av kon
cernen har under året bedrivits riskkapitalverksamhet. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
I början av januari 2017 sålde Almi lnvest hela innehavet i 
Limes Audio till Google. Almi lnvests innehav motsvarade 
omkring 7 procent av kapital och röster i bolaget. 

I mitten av januari 2017 sålde Almi Invest sitt innehav, 
motsvarande 10 procent av kapital och röster, i Linköpings
baserade 3D-bolaget Simplygon till Microsoft. 

Ett av Almi lnvests innehav, hjälmbolaget MIPS, 

noterades på Nasdaq Stockholm med första handelsdag 
23 mars 2017. Priset var satt till 46 kronor per aktie vilket 
innebar en värdering av bolaget på närmare 1,2 miljarder 
kronor. I samband med börsintroduktionen sålde Almi 
lnvest nästintill halva sitt innehav, uppgående till 2,2 
procent. Innehavet uppgick till 2,4 procent per 31 decem
ber 2017. 

I mitten av maj 2017, avyttrade Almi Invest hela sitt 
innehav i Dapresy till den nordiska private equity-fonden 
Verdane Capita! IX. 

Under andra kvartalet 2017 genomförde Almi Företags
parmer AB en omorganisation som ett resultat av en ny 
strategi. Den nya organisationen började gälla från och 
med 1 juli 2017. Omorganisationen resulterade i att en 
omsrruktureringsreserv uppgående till 3 miljoner kronor 
redovisades i koncernens moderbolag per 30 juni 2017. 

I december 2017 tecknades ett avtal mellan Almi 
Företagsparcner och Svensk Exportkredit (SEK) som 

möjliggör en utökad utlåning till exporcerande svenska 
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företag. Avtalet innebär att SEK tillhandahåller en kre
ditram om upp till 500 miljoner kronor till Almi Förecags
partner. Kreditramen kan utnyttjas vid låneavtal mellan 
Almi och exponerande små och medelstora företag och 
erbjuds genom Almis regionala organisation. 

Redovisningsprinciper 
Inga förändringar har skett av redovisningsprinciperna 
sedan föregående räkenskaps årsbokslut däremot har ett 
antal omklassificeringar genomförts. Retroaktiv justering 
har gjorts av jämförelsebeloppen. Se Not 2 Redovisnings
principer och värderingsprinciper för beskrivning av kon
cernens redovisningsprinciper. 

Moderbolaget och dotterbolagen i koncernen är enligt 
lagen om stadig inkomstskatt (IL 7 kap § 16) undantagna 
från skaccskyldighec för all annan inkomst än inkomst av 
näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. 

Femårsöversikt 
Utveckling av koncernens verksamhet, ställning och resultat. 

MiUoner kr 2017 20161 2015' 2014 20131 

Rörelsens intäkter 1 061 958 871 1 074 1 100 

Rörelseresultat 229 11 0 35 -27 

Rörelsemarginal, 21 ,57 1,14 0,01 3,2 -2,5 
procent 

Resultat efter 241 137 139 120 75 
finansiella poster 

Balansomslutning 8 509 8 170 7 929 7 803 7 733 

Soliditet, procent 87,6 88,2 89,3 88,9 88,2 

Medelantal 487 477 470 475 454 
anställda 

BeviUade lån 2 559 3 324 3 241 2 354 2 200 

Investeringar, 181 172 208 211 249 
riskkapital 

i) Omklassificering hor gjorts a v specifika poster under räkenskapsåret 2016. 
Retroaktiv justering hor gjorts a v jämförelsebelopp. 

2) lnnovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i 
koncernens siffror. 

Verksamhetsåret 2017 

Koncernen 

Koncernens intäkter 
Intäkterna i koncernen ökade med 10,7 procent till 1 061 
(958) miljoner kronor varav ränteintäkter i låneverksam
hecen utgjorde 361 (340) miljoner kronor. 

Anslagsintäkcerna ökade med 9,0 procent till 627 (575) 
miljoner kronor och består huvudsakligen av driftsanslag 
från staten med 316 (286) miljoner kronor samt av anslag 
från regionala ägare till verksamheten i de regionala dotter
bolagen i enlighet med tecknade samverkansavcal med 176 
(176) miljoner kronor. Övriga anslag uppgick till 135 (113) 
miljoner kronor och består huvudsakligen av projektan
slag 91 (63) miljoner kronor samt anslag för täckande av 
driftskostnader för förvaltning av regionala fonder inom 
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Förvaltningsberättelse 

riskkapitalverksamheten med 21 (26) miljoner kronor. 
Övriga intäkter har ökat jämfört med föregående år och 
uppgick till 72 (43) miljoneF kronor. Posten består huvud
sakligen av intäkter som är hänförliga till riskavtäcknings
garanti i låneverksamheten, aviavgifter från kunder inom 
låneverksamheten samt intäkter från rådgivningsinsatser. 
Intäkter från riskavtäckningsgarantin har ökat med 30 
miljoner kronor jämfört med motsvarande period före
gående räkenskapsår. Ökningen är i enlighet med Almis 
förväntan då flertalet lånekunder som har tillväxclån eller 
mikrolån, har en inledande amorceringsfrihet som upphör 
under innevarande och nästkommande räkenskapsår. Det 
innebär att den riskavtäckningsgaranti som EIF har lämnat 
till Almi faller ut när kunden inte kan amortera sitt lån 
efter utgången av den amorteringsfria perioden. 

Koncernens kostnader och resultat 
Rörelsens kostnader exklusive resultat från riskkapital
verksamheten och kreditförluster ökade med 6,8 procent 
till 737 (690) miljoner kronor. Personalkostnader ökade till 
447 (423) miljoner kronor och övriga externa kostnader 
till 274 (252) miljoner kronor. 

Resultat från riskkapitalverksamheten förbättrades till en 
vinst uppgående till 121 miljoner kronor jämfört med ett 
negativt resultat uppgående till -51 miljoner kronor under 
2016. Det förbättrade resultatet från riskkapitalverksamhecen 
är huvudsakligen hänförligt till ett positivt realisationsresulcac 
i samband med avyttring av portföljbolag under första halv
året. Kreditförlusterna ökade till 216 (207) miljoner kronor. 

Rörelseresultatet ökade till 229 ( 11) miljoner kronor 
vilket förklaras av det väsentligt förbättrade resultatet från 
riskkapicalverksamheten under 2017. Rörelsemarginalen 
under räkenskapsåret uppgick till 21,6 (1,1) procent. 
Finansnettot uppgick cill 12 (126) miljoner kronor. 
Förändringen förklaras av att riskkapitalverksamhecen 
uppvisade ett positive resultat under räkenskapsåret vilket 
resulterade i att nettoersättning till finansiärer uppgående 
cill -26 miljoner kronor redovisades. Under motsvarande 
period föregående år redovisade riskkapitalverksamhecen 
ett negativt resultat varvid Almi istället erhöll nettoersätt
ning från finansiärer uppgående cill 49 miljoner kronor. 
Ytterligare en förklaring till finansnettots förändring är 
hänförlig till att det positiva realisacionsresultatet och 
utdelning från kapitalförvaltningen har minskat med 
41 miljoner kronor jämfört med motsvarande period före
gående år och uppgick till 29 (70) miljoner kronor. 

Årets resultat har ökat jämfört med föregående räken
skapsår och uppgick cill 241 (137) miljoner kronor varav 
235 (132) miljoner kronor är hänförligt till moderbolagets 
aktieägare. 

Finansiell ställning och kassaflöden 
Koncernens balansomslutning uppgick till 8 509 miljoner 
kronor, soliditeten till 87,6 procent och kassa och bank till 
488 miljoner kronor, att jämföra med en balansomslutning 
på 8 170 miljoner kronor, soliditet på 88,3 procent same 
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kassa och bank på 261 miljoner kronor vid årets ingång. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade jämfört 
med motsvarande period föregående räkenskapsår och 
uppgick till 267 (261) miljoner kronor. Det negativa kassa
flödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-173 (-701) miljoner kronor. Förändringen kan huvud
sakligen förklaras av en ökad försäljningsintäkt från risk
kapitalverksamheten. 

Utlåningsverksamhetens nettoeffekt på kassaflödet upp
gick till -334 (-1 114) miljoner kronor vilket är betydligt 
lägre än motsvarande period föregående räkenskapsår och 
förklaras av en mer balanserad nettoutlåning under 2017. 

Nettoavyttring av kortfristiga placeringar uppgick rim 
61 (420) miljoner kronor. Förändringen är ett resultat av 
ett förbättrat kassaflöde genom minskad nettoutlåning och 
ökade försäljningslikvider från avyttring av portföljbolag 
vilket har resulterar i lägre behov av kompenserande kassa
flöde från avyttring av kortfristiga placeringar. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheren försämrades till 
133 (214) miljoner kronor vilket förklaras av att det under 
jämförelseperioden 2016 genomfördes inbetalningar från 
finansiärerna av den andra generationens riskkapitalfonder. 

Investeringar 

Koncernens investeringar sker huvudsakligen inom ramen 
för låne- respektive riskkapitalverksamheterna där särskilt 
investeringarna på kreditsidan varit omfattande under året. 

Övriga investeringar uppgick till 4 (4) miljoner kronor 
och avsåg immateriella och materiella anläggningstillgångar. 

Företagspartner 
Låneverksamheten 

Antalet nya beviljade lån minskade under perioden med 
10,1 procent rill 4 208 (4 681) lån. Beviljat lånebelopp 
minskade med 23,0 procent rill 2 559 (3 324) miljoner 
kronor. Detta har inneburit en minskning av den genom
snittligt beviljade krediten till 608 (710) rusen kronor 
varvid antalet nya lån har kunnat hållas på en relativt stabil 
nivå. Minskningen av totalt beviljat lånebelopp var i linje 
med Almis plan för verksamhetsåret 2017 att uppnå en 
långsiktig stabil nettoutlåning. 

Den största delen av Alrnis beslutade nyutlåning under 
räkenskapsåret utgjordes av företagslån som svarade för 60 
(60) procent av beviljar belopp och 37 (43) procent av an
talet nya lån. Tillväxtlån till innovativa företag uppgick till 7 
(8) procent av Alrnis totala utlåning av antalet nya beviljade 
lån och 18 (22) procent av beviljat lånebelopp. Den största 
ökningen antalsmässigt stod mikrolån för med en ökning till 
48 (41) procent av antalet lån och 13 (9) procent av beviljat 
belopp. Antalet mikrolån har ökar med 7 procent till 2 032 
(1 904) under räkenskapsåret jämfört med motsvarande 
period 2016. Såväl ållväxtlåner som det nya mikrolånet 
bygger på garantiavtal med Europeiska lnvesreringsfonden. 
Lånen ger kunder med tillväxtpotential och lägre kapitalbe
hov förbättrade lånevillkor och därmed bättre förutsättningar 
att utvecklas. 
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Beslut fattades under fjärde kvartalet art inte bevilja fler 
tillväxtlån tillsvidare. Den bakomliggande förklaringen 
till beslutet var att säkerställa att Almis tillgängliga kapital 
inte förbrukas som en konsekvens av den ökade utlåningen 
under 2016 och första tre kvartalen under 2017. 

Ränteinräkrerna från låneverksamheren ökade till 361 
(340) miljoner kronor. Den vägda snitträntan på utestående 
lån uppgick till 5,83 procent art jämföra med 5,91 procent 
vid utgången av föregående räkenskapsår. Förklaringen till 
ökade ränteintäkter från låneverksamheren är främst hän
förlig till en något ökad lånestock jämfört med föregående 
år. Förklaringen till den minskade vägda snitträntan är den 
lägre räntesatsen för de låneformer som omfattas av garanti
avraler med Europeiska lnvesteringsfonden. 

Det bokförda värdet på den totala lånestocken uppgick vid 
periodens utgång till 5 581 miljoner kronor med en reserve
ringsgrad på 16,1 procent art jämföra med 5 465 miljoner 
kronor och 16,5 procent vid utgången av föregående 
verksamhetsår. Förändringen förklaras av ett antal konkur
sengagemang som tidigare har reserverats för en förlustrisk 
har avslutats, vilket har resulrerar i minskad reserverings
grad. Kredirförlusrerna har ökat jämfört med motsvarande 
period föregående räkenskapsår och uppgick till 216 (207) 
miljoner kronor. 

Affiim,tveckling 

Intäkterna inom affårsutveckling uppgick till 103 (76) mil
joner kronor och utgjordes av projektanslag för täckande av 
kostnader direkt hänförliga till projekt samt vissa konsult
intäkter för rådgivning. Ökningen är hänförlig åll ökade 
anslag för de projekt som affårsurveckling drivit under 
räkenskapsåret. Inom affårsurvecklingsverksamheren levere
rades cirka 21 000 (22 500) rådgivningsinsarser till omkring 
12 000 (13 000) unika kunder under perioden. 

Under 2017 har runt 40 procent av Almis rådgivningsin
sarser utgjorts av nyföreragarrådgivning inklusive rådgiv
ning till företagare med utländsk bakgrund. Rådgivning 
avseende innovation och produkrurveckling har utgjort 
cirka 30 procent och omkring 10 procent avsåg tillväxt
rådgivning till såväl unga som etablerade företag. Men
torprogrammer och Enterprise Europe Network utgjorde 
tillsammans cirka 10 procent av Almis rådgivningsinsarser. 

lnvest 
Riskkapitalverksamheten 

Almis riskkapitalverksamhet bedrivs huvudsakligen genom 
direkta investeringar i tillväxtbolag i tidiga skeden. Kapita
let i Almi lnvests regionala fonder kommer till 50 procent 
från EU (strukrurfondmedel), 25 procent från moder
bolaget och 25 procent från regionala företrädare. Inom 
riskkapiralverksamheten finansieras driften huvudsakligen 
genom anslagsmedel från förvalrande fonder. Därutöver 
investerar Almi egna medel nationellt. lnvesteringsverk
samheren i den nya generationen riskkapitalfonder Almi 
lnvesr Fond Il har kommit igång enligt plan och efterfrå
gan på riskkapital i tidiga skeden är fortsatt mycket stor. 
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Almi genomförde investeringar i 155 (157) bolag till etc 
värde av 181, (172) miljoner kronor. Av genomförda investe
ringar avsåg 88 (76) miljoner kronor nyinvesteringar i 
51 (44) bolag och,94 (96) miljoner kronor följdinvescering
ar i 104 (113) bolag. 

Under verksamhetsåret avyttrades 49 (47) portföljbolag i 
sin helhet, ytterligare 19 (16) avyttrades delvis. Försäljning
arna gav en sammanlagd försäljningslikvid om 266 (169) 
miljoner kronor vilket resulterade i etc redovisat netto
resultat uppgående till 189 (109) miljoner kronor. 
Likvidationer och konkurser inleddes i 7 (7) och avslutades 
i ytterligare 8 (17) portföljbolag. 

Vid utgången av räkenskapsåret hade Almi 351 (356) 
direkta innehav same därutöver andelar i 8 (7) riskkapi
talbolag till etc sammanlagt bokfört värde på 779 (750) 
miljoner kronor. 

Det sammanlagda resulcacec från riskkapicalverksam
hecen uppgick till 121 (-51) miljoner kronor. Det positiva 
realisacionsresulcacec för räkenskapsåret är främst hänförligt till 
försäljning av andelar i fyra portföljbolag under första halvan 
av innevarande räkenskapsår. Resulcacec består huvudsak
ligen av ett positive realisationsresulcac med 196 (109) 
miljoner kronor, nettot av nedskrivningar och återföringar 
av nedskrivningar med -54 (-119) miljoner kronor same 
resulcacandelar från intressebolag med -22 (-37) miljoner 
kronor. Resultatet från riskkapicalverksamhecen ingår i 
rörelseresulcacec men särredovisas under rörelsens kostnader. 

Moderbolaget 
Rörelsens intäkter i moderbolaget under verksamhetsåret 
januari - december 2017 ökade med 9,5 procent till 
748 (683) miljoner kronor, varav ränteintäkter i låneverk
samhecen utgjorde 361 (340) miljoner kronor. Anslags
intäkter ökade med 4,8 procent cill 316 (302) miljoner 
kronor. Av anslaget har moderbolaget cillskjucic 232 (228) 
miljoner kronor som driftsanslag till koncernens dotter
bolag varav 194 (194) miljoner kronor till de regionala 
dotterbolagen i enlighet med tecknade samverkansavcal 
med regionala minoricecsägare. 

Lånestocken finns i sin helhet i moderbolaget varför 
ränteintäkter och kreditförluster uppgår cill ·samma belopp 
som i koncernen och förklaringarna till förändringarna är 
desamma. 

Rörelsens kostnader exklusive kredicförluscer, ökade till 
399 (382) miljoner kronor. Rörelseresulcacec ökade till 
134 (95) miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade till 
17,9 (13,8) procent. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade 
cill 404 (703) miljoner kronor. Det negativa kassaflödet 
från invesceringsverksamhecen minskade cill -201 (-693) 
miljoner kronor till följd av en mer balanserad uclåning. 
Kassaflödet från finansieringsverksamhecen uppgick till 
-6 (-10) miljoner kronor. 

Medarbetare 
Vid utgången av räkenskapsåret hade Almikoncernen 
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505 (495) anställda. Medelantalec anställda under perioden 
omräknat till heltider uppgick cill 487 (477) personer. 
Vid utgången av perioden var medelåldern 47 (47) år och 
andelen kvinnor och män var 55 (55) respektive 45 (45) 
procent. 

Vid utgången av räkenskapsåret hade moderbolaget 
76 (74) anställda. Medelantalec anställda under perioden 
omräknat till heltider uppgick till 74 (74) personer. Vid 
utgången av perioden var medelåldern 44 (44) år och 
andelen kvinnor och män var 71 (68) respektive 29 
(32) procent. 

Miljö 
Almi bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt miljöbalken. Almis arbete inom 
miljöområdet inkluderas inom ramen för Almis hållbar
hecsarbece. För mer information om hållbarhecsarbecec, se 
sidan I.! !. 'J. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Risker definieras som oönskade händelser och osäkerhecs
fakcorer som kan påverka Alm is förmåga och möjlighet att 
utföra sitt uppdrag och nå sina mål. All affårsverksamhec är 
förenad med risker. Almi strävar efter en kontinuerlig och 
systematisk riskhantering som fungerar som en naturlig del 
av den operativa verksamheten. Till grund för hanteringen 
ligger en årlig verksamhecsövergripande riskkarcläggning i 
syfte att identifiera, värdera och prioritera strategiska och 
operativa risker. Riskerna graderas utifrån sannolikhet och 
påverkan. Riskhanteringen syftar till att i möjligaste mån 
reducera riskerna inom ramen för uppdraget och verksam
heten. Acerrapportering sker löpande till styrelsen. 

Finansiella risker 
Almis verksamhet är till stora delar finansiell. Risker 
avseende Riskkapitalverksamhecen beskrivs under denna 
rubrik medan Kreditrisken redovisas under Affårsrisker. 

lnvesteringsrisk 
Almi bedriver invesceringsverksamhec i kommersielle 
riskfyllda och ofta tidiga skeden. Invesceringsresulcacec över 
tiden är beroende av utvecklingen i enskilda portföljbolag 
såväl som konjunkturella förucsäccningar. Riskhantering 
sker främst genom följande åtgärder: 

• Ständiga förbättringar av processerna för utvärdering 
av invesceringsobjekc. 

• Kontinuerlig uppföljning och aktiv ägardialog/-scyr
ning i portföljbolagen, oftast i kombination med 
styrelserepresentation. 

• Kvartalsvisa finansiella genomgångar och värdering av 
innehaven. 

• Löpande nedskrivningsprövning. 

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken att marknadsvärdec på ränterela-
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terade tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt 
säH vid rörelser i det allmänna ränteläget. Almis ränterisk 
handlar huvudsakligen om att rörelser i marknad'srän-

tan kan förändra marknadsvärdet på placerade medel. 
Koncernens likvida medel förvaltas genom väl diversifierade 
placeringar i finansiella tillgångar och med utgångspunkt i 
fastställd placeringspolicy enligt vilken medelsförvaltningen 
ska kännetecknas av ett begränsat risktagande. 

Likvida medel är i huvudsak placerade i räntefonder. Den 
genomsnittliga durationen i ränteplaceringarna uppgick 
per 31 december 2017 till 1,65 (2,92). Då Almi i princip 
inte har någon upplåning förekommer inte ränterisk i detta 
avseende. Rörelser i marknadsräntan kan hos Almi också 
ge förändrade intäkter på lånesrocken, vilket snarare kan 
klassificeras som en form av prisrisk i låneaffåren. Riskhan
tering handlar i detta avseende mest om lånevillkoren till 
kund och valet av räntebindningsmerodik. 

Likviditetsrisk 

Med likviditetsrisk avses risken att koncernen påverkas 
negativt av bristande hantering och kontroll på likvida 
medel och betalningsflöden eller bristande tillgång till lik
viditet för att fullgöra betalningsåtaganden och att bedriva 
finansieringsverksamheten. För Almi är den största utma
ningen idag att likviditetsmässigt möta ökande efterfrågan 
på marknadskompletterande krediter genom att säkerställa 
kontinuerlig balanserad netroutlåning. 

Strategiska risker 
Strategiska risker är olika former av omvärldsrisker, till 
exempel konjunktur, kundbeteenden, efterfrågan eller 
regelverk och lagstiftning som påverkar möjligheten att 
bedriva verksamhet. I Almis verksamhet föreligger också 
politisk risk, det vill säga affårsrisk till följd av politiska 
beslut som kan påverka srorleken på intäkter i form av 
anslag såväl som inriktningen på verksamheten genom 
förändringar i ägardirektiv. 

Strategiska risker hanteras av koncernledningen och sty
relsen genom kontinuerlig omvärldsbevakning och dialog 
med ägare och politiska beslutsfattare samt genom fokus på 
största möjliga flexibilitet i verksamhet och organisation för 
att på bästa sätt kunna möta ändrade förutsättningar. 

Operativa risker 
Operativa risker är hänförliga till koncernens interna 
processer, rutiner och system, organisationen, legala 
risker, mänskliga fel eller externa händelser. Almis största 
operativa risker är kopplade till processerna i affårsverk
samheten och efterlevnad av nya regelverk. Det finns en 
risk att Almis resurser riktas till kund- och portföljföretag 
som bedriver en oetisk eller bedräglig verksamhet eller att 
dessa företag inte har tillräcklig kontroll över riskerna i sin 
leverantörskedja eller underskattar riskerna för korruption 
och penningtvätt i aktuell marknad. 

Ytterligare en risk är kopplad till implementeringen av ny 
strategisk inriktning med förändrade kompetenskrav och 
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behov av digitalisering. Målet för hanteringen av operativa 
risker är väl dokumenterade rutiner, tillförlitliga IT-system 
och tillfredsställande intern kontrolll. Särskilt fokus har 
under året satts på uppföljning och utvärdering av kon
troller inom ramen för den ordinarie verksamheten samt 
uppbyggnad av en ny compliancefunk.tion. 

Affärsrisker 
Affårsrisk är risken för minskade intäkter till följd av föränd
ringar i den externa affårsmiljön, till exempel marknads
förhållande, kundbeteende och teknologisk utveckling som 
kan leda till minskade volymer och försämrade marginaler. 
Almis verksamhet är till sror del anslagsfinansierad och där
utöver marknadskompletterande. Den största affårsrisken 
för Almi är kreditrisken som till viss del också kan betraktas 
som en finansiell risk. I övrigt är de största affårsriskerna i hög 
grad kopplade till små och medelstora företags möjligheter att 
erhålla rådgivning och finansiering från privata aktörer på 
marknaden samt till marknadsränror och marknadsprissätt
ningen på aktier i tillväxtföretag. 

Kreditrisk 

Kreditrisk är risken för förlust till följd av att en kredit
tagare inte förmår, fullgöra sin återbetalningsskyldighet. 
För att minska denna risk arbetar Almi bland annat med 
följande åtgärder: 

• Bedömning av kredittagarens återbetalningsförmåga 
och obeståndsrisk inför kreditbeslut. 

• Löpande kredituppföljningar och omprövning av 
återbetalningsförmåga och obeståndsrisk med fastställd 
periodicitet för kreditengagemang med olika omfatt
ningar såväl som vid behov och efter indikationer på 
förändrad risk i enskilt engagemang. 

• Kreditrevisioner av låneverksamheten i de regionala 
dotterbolagen, vars kreditmandat styrs av betygsätt
ning efter genomförd revision. 

• Löpande reservering för förlustrisker. 

Hållbarhetsrapport 
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Almi Företagspartner 
AB valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhets
rapporten återfinns på sidorna I . 19 i detta dokument. 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång 
Inga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar 
den finansiella rapporten. 

Förväntad framtida utveckling 
Efterfrågan på Almis lån har ökat under flera års tid vilket 
medfört att bolagets kapital tillgängligt för utlåning är i 
det närmaste fullt utnyttjat. Åtgärder har vidtagits i syfte 
att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning som 
säkerställer att Alm i kan fortsätta utlåningen på en lång-
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siktigt stabil nivå. Som en konsekvens av det minskade den 

totala nyurlåningsvolymen under året planenligt till 2 559 
(3 324) miljoner kronor. 

Initiativ har också tagits för stärka Almis udåningskapa
citet till exponerande företag. I december 2017 tecknades 
ett avtal med Svensk Exportkredit (SEK) om en kreditram 
som Almi kan utnyttja vid utlåning till exponerande små 
och medelstora företag. 

Sammantaget är dock bedömningen är att Almis urlå
ningskapacitet de närmaste åren inre fullt ur kommer att 
motsvara företagens behov av marknadskompletterande 

lånefinansiering. 

Almis förutsättningar att långsiktigt möra efterfrågan på 
riskkapital till unga tillväxtbolag har ökar ytterligare i och 
med att den nya fonden, Almi Invest Greemech AB, har 
kommit igång under 2017. Fonden riktar sig till företag 
verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och 
energieffektivisering. 

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 993 128 371 

Årets resultat 184 385 027 

Summa kronor 1 177 513 398 

Styrelsen föreslår art de ansamlade vinstmedlen överförs i 
ny räkning: 

I ny räkning överförs 1177513398 

Summa kronor 1177513398 
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- Bolagsstyrningsrapport 

Bolagsstyrningsrapport 
för räkenskap-såret 2017 
Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet 
med ÅRL och Koden för bolagisstyrning . 

... 
Bolagsstyrning inom Almi 

Bolagsstyrning inom Almi syftar till att säkerställa att 
bolaget på bästa sätt hanterar sin verksamhet, utför sitt 
uppdrag väl och därmed skapar långsiktigt värde för ägare, 
kunder och övriga intressenter. Ansvaret för styrning, 
ledning och kontroll fördelas mellan ägare, styrelse och 
verkställande direktör. Almi bedriver sin verksamhet i 
koncernform. Bolagsstyrningen handlar därför också om 
att säkerställa styrningen av verksamheten i dotterbolagen. 

Kommentarerna i bolagsstyrningsrapporren avser moder
bolaget Almi Företagsparrner AB om inre annat särskilt anges. 

Utgångspunkter för bolagsstyrningen 
Det övergripande ramverket för styrningen av Almi utgörs av: 
• lagar och författningar 
• budgetproposition och anslag 
• ägaranvisning för Almi Företagspartner 
• statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 

ägande och därmed i tillämpliga delar svensk kod för 
bolagsstyrning (Koden) och riktlinjer för ersättningar 
och andra anställningsvillkor för ledande befattnings
havare i bolag med statligt ägande 

• bolagsordning 
• styrelsens arbetsordning samt instruktioner för verkstäl

lande direktören, revisionsutskottet, ersättningsutskottet 
respektive den ekonomiska rapporteringen 

• interna policyer och riktlinjer 
• strategiska mål, t ex hållbarhetsmål 
• verksamhetsplan och budget 

samt därutöver gentemot dotterbolagen 
• samverkansavtal med regionala medägare 
• driftsanslag och regionala ägaranvisningar 
• kommissionsavtal avseende låneverksamheten 

Avvikelser från Koden för bolagsstyrning 
Koden kompletterar statens ägarpolicy i frågor som rör 
samspelet mellan ägare, styrelse och företagsledning. 
Dessutom anger Koden riktlinjer för bolagens rapporte
ring. I vissa frågor har regeringen fun~it skäl att avvika 
från Koden enligt principen "följa eller förklara". Avvikelse 
från Koden presenteras i följande tabell. 
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Almis avvikelse från Koden 

Kadens regel 

1.1 
Publicering av information 
om aktieägares initiativrätt 

2.1 - 2.7 
Valberedning 

4.4 - 4.5 
Styrelseledamots 
oberoende 

10.2 
Uppgifter om styrelse
ledamöters oberoende i 
bolagsstyrningsrapporten 

Avsteg från 
Koden Förklaring 

Följs ej I statligt helägda bolag 
saknas skäl att följa 
denna kodregel 

Följs ej Ersätts av ägarens nomi
neringsprocess enligt 
Statens ägarpolicy 

Följs ej Skäl saknas för redo
visning i aktiebolag med 
endast en ägare 

Föijs ej Skäl saknas för redo
visning i aktiebolag med 
endast en ägare 

Avvikelser från Ägarpolicyn 
Ägarpolicyn föreskriver tillämpning av IFRS. Almi Före
tagspartner AB tillämpar dock Bokföringsnämndens all
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre
dovisning ("K3") sedan 1 januari 2014. Almis erbjudanden 
inom finansering och affårsutveckling vänder sig till bolag 
som är verksamma i Sverige. Almi investerar i utvecklings
bolag i mycket tidiga skeden och innehaven redovisas till 
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. IFRS 
innebär att verkligt värde tillämpas i större utsträckning. 
För Almi skulle en övergång till detta medföra en större 
osäkerhet i det bokförda värdet på berörda poster till 
följd av svårigheten att fastställa verkligt värde för bolag 
i mycket tidig utvecklingsfas. Moderbolagets styrelse har 
därmed gjort bedömningen att Almi-koncernen ska till
lämpa ett svenskt regelverk. 

Agaren 

Almi Företagsparrner AB är helägt av svenska staten. Ägan
det förvaltas av Näringsdepartemenret genom Enheten för 
statligt ägande med målet att skapa värde och säkerställa 
utförandet av särskilt beslutade samhällsuppdrag. Ägar
anvisni~g~n fastställs av årsstämman och innehåller bland 
annat Almis särskilda uppdragsmål, hur finansiering av 
verksamheten sker samt kraven på effektivitet och återrap-
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portering av uppdragets genomförande. Genom ägarpolicyn 
ställs krav på att statligt ägda bolag ska agera föredömligt 
inom hållban företagande. lnternaåonella riktlinjer, Agenda 
2030 och de globala målen för en hållbar utveckling är 
vägledande i hållbarhersarbetet. Särskild vikt läggs på arbetet 
för arbetsmiljö, mänskliga rätågherer, goda och anständiga 
arbetsvillkor, minskad klimat- och miljöpåverkan, god 
affårsetik och aktivt antikorruptionsarbere, ansvarsfullt 
agerande inom skatteområdet samt att säkerställa att inte 
missbruk av särställningen som statligt ägt bolag sker. 

Almis uppdrag oc:h mål 
Enligt ägaranvisning ska Almi verka för hållbar tillväxt 
genom affårsutveckling och finansiering riktad mor företag 
och företagare med lönsamhets- och rillväxrporential och 
som bedöms ekonomiskt, socialt och miljömässigt håll
bara. Verksamheten ska vara marknadskompletterande och 
därför riktas mot företag som inte får sitt behov av finan
siering och affårsutveckling tillgodosett av marknadens 
privata aktörer. Särskilt fokus ska ägnas åt tidiga skeden i 
termer av såväl livscykel som olika former av expansions
och utvecklingsfaser, kvinnors företagande och företagare 
med utländsk bakgrund. 

Bolagsstämman 
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid 
Almis årsstämma har riksdagsledamot rätt att närvara. 
Årsstämman är även öppen för allmänheten. 

Årsstämma avseende verksamhetsåret 2016 hölls den 20 
april 2017. Ägaren företräddes av GusrafHygrell. Utöver 
sedvanliga beslurspunkrer antogs ny ägaranvisning och 
statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med stadigt 
ägande samt godkändes de av styrelsen föreslagna rikt
linjerna för ersättningar och andra ansrällningsvillkor för 
ledande befattningshavare. Protokollet från årsstämman 
hålls tillgängligt på bolagets webbsida. 

Styrelsenominering 
Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskanslier 
koordineras av Näringsdepartementet och sker i enlighet 
med Statens ägarpolicy. Styrelsen ska ha en hög kompetens
nivå som är anpassad åll bolagets verksamhet, situation och 
framtida utmaningar. Styrelseutvärdering genomförs årligen 
liksom inventering av eventuella förändringsbehov gällande 
styrelsesammansättningen och framtida kompetensbehov. 
Nominering och tillsättning föregås av en löpande dialog 
mellan Näringsdepartementet, styrelseordföranden och 
andra ledamöter. I enlighet med statens ägarpolicy offentlig
görs nomineringarna enligt Kodens riktlinjer. 

Externa revisorer 
Revisorer/revisionsbolag väljs för en mandatperiod om ett 
år. Lagen om offentlig upphandling tillämpas avseende 

villkoren för uppdrager. Under hösten 2016 och första 
kvartalet 2017 genomfördes en offentlig upphandling 
omfattande villkoren för revisionstjänsrer för räkenskaps-
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åren 2017-2020. Upphandlingen ledde till att Deloitte 
AB tilldelades avtalet och vid årsstämman den 20 april! 

2017 utsågs till revisionsbolag intill utgången av 2018 års 
årsstämma. Det noterades att auktoriserad revisor Jonas 
Sråhlberg utsetts till huvudansvarig revisor. Ersättning till 
revisorerna framgår av not 6. 

Styrelsen 

Styrelsens sammansättning 
Enligt bolagsordningen ska Almis styrelse bestå av lägst 
sex och högst tio ledamöter uran suppleanter. Almis 
stämmovalda styrelseledamöter nomineras av regeringen. 
Regeringen har även förordnat en av ledamöterna att vara 
styrelseordförande. Av styrelsens åtta stämmovalda leda
möter är fem kvinnor. 

Vid årsstämman i april 2017 beslutades att antalet styrel
seledamöter skulle uppgå till åtta. Birgitta Böhlin, Anders 
Bysrröm, Åke Heden, Agneta Mårdsjö, Nicolas Hassbjer, 
Anna Söderblom och Katarina Green omvaldes som styrel
seledamöter. Nyval skedde av Pia Sandvik som styrelsele
damot. Birgitta Böhlin omvaldes som styrelseordförande. 
Katarina Green lämnade styrelsen på egen begäran den 1 
september. Från 1 september och fram till årsskiftet har 
Helena Hagberg, Näringsdepartementet, varit adjungerad 
åll styrelsen. Därefter har Näringsdepartementet valt att 
inte utse någon representant förrän vid årsstämman i april 
2018. Vid årsstämman noterades också att Unionen som 
arbetstagarrepresentanter anmält Maria lnes Ribeiro de San 
Juan och Christina Wahlman och som suppleanter för dessa 
Andreas Schroff och Krisåina Srarck-Enman. Maria lnes 
Ribeiro de San Juan slutade sitt uppdrag som arbetstagar
representant i september i samband med sin pensionering 
och ersattes därefter av Andreas Schroff som ordinarie 
arbetstagarrepresentant. Till ny suppleant anmäldes Henrick 
Pettersson. För en närmare presentaåon av styrelsens leda
möter se sid 90. 

Arvoden till styrelse oc:h utskott 
Vid årsstämman beslutades att arvoden till styrelsen ska 
utgå med 200 000 kronor till ordföranden samt 100 000 
kronor till ledamot. Ersättningar till revisionsurskottet 
utgår med 50 000 kronor per år till ordföranden och 
33 000 kronor per år till utskottets övriga ledamöter. 
Arvode utgår inte till ledamot som är anställd vid 
Regeringskanslier eller till arbetstagarrepresentanter eller 
suppleanter för dessa. Ledamöterna i ersätmingsutskottet 

erhåller inget arvode. 

Styrelsens ansvar oc:h arbetsuppgifter 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisa
tion och förvaltning. Styrelsen fastställer bolagets över
gripande mål, strategier och verksamhetsplan, säkerställer 

god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbar
hetsarbere. Styrelsens arbetsordning reglerar ansvarsfördel-
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ningen inom styrelsen, de uppgifter som åligger styrelsen, 
ordföranden och övriga ledamöter, formerna för styrelsear
betet och styrelsens sammankomster samt utskottsarbetet. 
Styrelsen har också utfårdat särskilda instruktioner för 
verkställande direktör, revisionsutskottet, ersättnings
utskottet respektive den ekonomiska rapporteringen. 

Styrelsen har fastställt policyer för etik, hållbarhet, 
informationssäkerhet, kapitalplacering, kommunikation, 
kreditgivning, riskkapital, rådgivning, gåvor, representa
tion och andra förmåner, lika rättigheter och möjligheter, 
för motverkan av bedrägeri samt en medarbetarpolicy. 

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens 
arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får erforderligt 
underlag för att fullgöra sina uppgifter samt att beslut fattas 
och verkställs effektivt. Styrelseordförande ansvarar också 
för dialogen med ägaren genom Näringsdepartementet och 
för löpande kontakt och avstämningar med vd. 

Styrelsens arbete verksamhetsåret 2017 

Styrelsemötena har en återkommande struktur med 
huvudpunkter enligt stående agenda kompletterat av en 
årlig agenda över periodiskt återkommande fördjupnings
områden. Kvartalsvis erhåller styrelsen en rapport om 
bolagets resultat, stäUning och uppföljning mot verksam
hetens mål. Varje månad erhålls kortare vd-rapporter som 
belyser nyckeltal och väsentliga händelser. 

Under 2017 har styrelsen sammanträtt vid åtta tillfällen. 
Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt förbere
delser och implementering av en ny strategisk inriktning 
för Almis verksamhet. Beslut har fattats om en ny mål
struktur kopplad till strategin och med stark koppling 
till Almis strategiska hållbarhetsmål. Vidare har styrelsen 
diskuterat bolagets likviditetssituation i samband med att 
Almis kapital tillgängligt för utlåning under verksamhets
året blivit i det närmaste fullt utnyttjat. Med anledning av 
detta har styrelsen fattat beslut om att teckna avtal med. 
Svensk Exportkredit om en kreditram för Almi om upp till 
500 miljoner kronor att utnyttja för finansieri.ng av Almis 

exportrelaterad utlåningsverksamhet. Fortsatt fokus har 
också legat på operativ rapportering, intern kontroll, 
riskanalys och -hantering, upphandling av internrevisions
tjänster samt inriktningen på utvecklingen av Almikon
cernens ledningssystem. Styrelsen har vidare beslutat om 
bolagets budget och verksamhetsplan. 

Utvärdering av styrelse och vd 
Ordföranden säkerställer att styrelsens och verkställande 
direktörens arbete årligen utvärderas. Årets styrelseut
värdering genomfördes genom enkät som besvarades av 
ledamöterna och analyserades av styrelsens ordförande. 
Avrapportering med efterföljande diskussion skedde på 
styrelsemötet den 8 december varvid styrelsen enades om 
att de prioriterade utvecklingsområdena är hållbarhet, 
successionsplaneringen, digitalisering samt verksamheten 
inom Almi lnvest. Vd:s arbete utvärderades vid styrelsens 
sammanträde den 14 mars. 

60 

Revisionsutskott 
Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott med 
uppgift att följa de finansiella och ekonomiska frågorna. 
Utskottet arbetsuppgifter omfattar bland annat beredning 
av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella 
och operationella rapporteringen, effektiviteten i Almis 
interna kontroll och riskhantering samt utvärderar löpande 
revisionsinsatsen. 

Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs vid konsti
tuerande styrelsemöte den 20 april 2017 fortsatt Åke 
Heden (tillika utskottsordförande), Birgitta Böhlin, Anna 
Söderblom och Katarina Green. Katarina Green lämnade 
revisionsutskottet i samband med att hon avgick ur styrel
sen på egen begäran den 1 september. Därefter har Helena 
Hagberg, Näringsdepartementet, varit adjungerad till 
revisionsutskottet fram till årsskiftet. Utskottet har under 
verksamhetsåret sammanträtt vid åtta tillfällen. 

Ersättningsutskott 
Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med 
uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings
principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för 
bolagsledningen i Almi Företagspartner AB. Till ledamöter 
i ersättningsutskottet utsågs vid konstituerande styrelse
möte den 20 april 2017 Birgitta Böhlin (tillika utskottsord
förande), Katarina Green och Pia Sandvik. Katarina Green 
lämnade ersättningsutskottet i samband med att hon avgick 
ur styrelsen på egen begäran den 1 september. 

Närvaro 
Närvaron vid styrelsens och utskottens sammanträden 
under året framgår av tabellen på efterföljande sida. 

Riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare 
Almi följer statens riktlinjer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag 
med statligt ägande (2016-12-22). Kriterierna är också 
vägledande för ersättningen till övriga anställda. De 
riktlinjer som fastställdes av årsstämman i april 2017 finns 
tillgängliga på Almis webbplats som bilaga till prorokollet 
från aktuell årsstämma. Med ledande befattningshavare 
avses utöver verkställande direktören dessutom chefer som 
ingår i koncernledningen och är direkt underställda den 
verkställande direktören. Löner och ersättningar finns 
närmare beskrivet i not 7. 

Styrelsens utvärdering av bolagets tillämpning av rikt
linjerna för ersättning till ledande befattningshavare 2016 
publicerades på bolagets webbplats inför årsstämman 2017. 
Av utvärderingen framgick att anställningsvillkor, ersätt
ningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande 
befattningshavare i Almi Företagspartner AB enligt 
styrelsens bedömning följde de av årsstämman beslutade 
gällande riktlinjerna. 
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Styrelseledamot 

Namn Befattning 

Birgitta Ågren Böhlin Styrelseordförande 

Anders Byström Styrelseledamot 

Katarina Green, Styrelseledamot 
avgick 1 september 

Nicholas Hassbjer Styrelseledamot 

Åke Heden Styrelseledamot 

Agneta Mårdsjö Styrelseledamot 

Maria lnes Ribeiro de San Juan, Arbetstagarrepresentant 
avgick 1 september 

Pia Sandvik, invald 20 april Styrelseledamot 

Anna Söderblom Styrelseledamot 

Henrick Pettersson, Arbetstagarsuppleant 
utsedd 1 september 

Andreas Schroff, Arbetstagarrepresentant 
tidigare suppleant ordinarie 
fr o m 1 september 

Kristina Starck-Enman Arbetstagarsuppleant 

Christina Wahlman Arbetstagarrepresentant 

Hållbarhetsstyrning 
Styrelsen beslutar om Almis strategiska hållbarhetsmål 
och tillhörande policyer. Vd beslutar om organisering och 
genomförandet av hållbarhetsarbetet. Ett arbete med att se 
över strategi och organisering inom Almi som påbörjades 
under 2016 avslutades under första halvåret 2017 och ledde 
bland annat till inrättande av en roll som hållbarhetschef 
samt införande av en ny målstruktur, med stark koppling 
till Almis strategiska hållbarhetsmål, gällande från 1 janu
ari 2018. Läs vidare om Almis hållbarhetsarbete på sid 12. 

Almis organisation och ledning 

Verkställande direktör och koncernchef 
Göran Lundwall är sedan 2001 verkställande direktör i 
moderbolaget och koncernchef i Almikoncernen. 

Född: 1961 
Utbildning: Fil kand, Lunds Universitet, samhällsvetare 

med inriktning ekonomi och statskunskap. 
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Almi Invest AB, le

damot i Almi Företagsparrner Mitt AB, Almi Företagsparrner 
Mälardalen, Almi Företagsparrner Stockholm Sörmland AB, 
Almi Företagspartner Uppsala AB samt i Stiftelsen SKAPA. 

Almikoncernen 
Verkställande direktören och koncernchef organiserar 
moderbolagets ledning och verksamhet för att uppnå ända
målsenlig styrning och kontroll. Styrningen av koncernen 
sker i två dimensioner, å ena sidan genom koncernöver
gripande funktioner och affårsområdesledning å andra 
sidan av koncernens dotterbolag genom vilka verksamheten 

bedrivs. För en beskrivning av Almikoncernen se sid 50. 
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Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott 

Invald/utsedd Närvaro Utsedd Närvaro Utsedd Närvaro 

2013 8 (8) 2014 7 (8) 2017 3 (3) 

2013 7 (8) 

2015 5 (6) 2015 5 (5) 2017 1 (1) 

2013 7 (8) 

2013 8 (8) 2014 8 (8) 

2013 8 (8) 

2015 6 (6) 

2017 6 (6) 2017 3 (3) 

2014 7 (8) 2014 8 (8) 

2017 0 (2) 

2016 3 (8) 

2016 0 (8) 

2015 7 (8) 

Ägarstyrning inom koncernen 
Almikoncernens verksamhet bedrivs i sin helhet genom 
dotterbolagen och styrningen av dessa är mycket väsenclig 
för att Alm is uppdrag ska kunna utföras på bästa sätt och i 
enlighet med ägaranvisningen. 

Samverkansavral och löpande samråd med regionala 
medägare är basen i ägarstyrningen av de sexton regionala 
dotterbolagen som ägs till 51 procent av Almi Företagsparrner 
AB. Ägarnas gemensamma ägaranvisningar till dotterbolagen 
omfattar bland annat riktlinjer för dotterbolagens verksamhet 
och målsrrukrur. Moderbolagets styrning sker också genom 
styrelserepresentation i dotterbolagen. 

Styrningen av underkoncernen Almi Invest sker på 
liknande sätt med ägaranvisningar och styrelserepresentation. 
Därutöver sker visst samråd med finansiärerna till de riskkapi
talfonder som förvaltas av Almi Invest. 

Under 2017 har styrelsen fattat beslut om att införa ett 
gemensamt och sammanhängande ledningssystem i Almi
koncernen i syfte att åstadkomma ytterligare förbättringar 
av koncernens styrning. 

Koncernledningen 
Koncernen har en samlad ledning som efter införande av en 
ny organisation per den 1 juli 2017 består av sju personer 
inklusive vd och vice vd och omfattar såväl koncernöver

gripande funktioner som affårsområden. Konernledningen 
sammanträder en gång per vecka och är ett informations
och beslutsforum för bolagsgemensamma och strategiska 
frågor. Koncernledningen presenteras på sid 89. 

Verksamheten har en gemensam målstruktur som följs 
upp genom kvarralsvisa ledningsrapporrer samt övrig 
löpande finansiell rapportering. 
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Intern kontrioll avseende den 
fi!lansiella rppporteringen för 
rakenskapsaret 2017 

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för 
att bolaget har en god intern kontroll och formaliserade 
rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finan
siell rapportering och intern kontroll efterlevs. Ansvaret 
innefattar även att bolagets finansiella rapportering är 
upprättad i enlighet med lag, tillämpliga redovisnings
standarder och övriga externa krav. Styrelsen har sedan 
tidigare beslutat att inte följa IFRS-standarden utan till
lämpar istället Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3") 

sedan 1 januari 2014. 
Almis beskrivning av den interna kontrollen tar sin 

utgångspunkt i ramverket för intern kontroll utgivet av 
the Committee of the Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) 1992 och uppdaterat 
2013. Rapporten är upprättad i enlighet med Koden och är 
därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finan

siella rapporteringen 

Kontrollmiljö 
Grunden till den interna kontrollmiljön utgörs av följande 
struktur: 
• Arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott och 

bolagets verkställande direktör. Enligt styrelsens fast
ställda instruktion ansvarar den verkställande direktö
ren för att adekvata kontrollrutiner finns, exempelvis 
regelbunden uppföljning där det ekonomiska utfallet, 
beslutade investeringar och större avvikelser mot budget 

följs upp 
• Bolagets organisation, med tydligt definierade roller, 
ansvarsområden och beslutsvägar samt delegering av 
befogenheter 

• Företagskultur och värderingar som organisationen 
verkar utifrån 

• Styrande dokument såsom interna policyer, instruktioner, 
riktlinjer, verksamhetsplan och budget 

Riskbedömning 
Bolaget tillämpar fortlöpande processer för riskbedömning 
och riskhantering på såväl strategisk som operativ nivå i 
syfte att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för 
identifieras och hanteras väl. Bolagsledningen genomför 
varje år en verksamhetsövergripande riskanalys, där kart
läggning sker i syfte att identifiera, värdera och prioritera 
strategiska och operativa risker. Riskkartläggningen, som 
graderar riskerna utifrån en sannolikhetsskala och en 
påverkansskala, återrapporteras till styrelsen. Ansvariga 
utses för de prioriterade riskerna, riskhanteringen sker 
därefter inom ramen för den operativa verksamheten och 
rapporteras löpande till styrelsen. 

Bolaget har sedan 2016 en internkontrollfunktion inom 
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Finansstaben som ansvara~ för att utveckla och utvärdera 
kontrollmiljön i koncernen. Internkontrollen upprättar 

riskanalyser för de områden som är föremål för genomgång 
och utvärdering. Identiferade risker följs upp med syfte 
att bedöma om befintliga kontroller är ändamålsenliga 
och effektiva och därmed adresserar risken. Riskbedöm

ning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att 
identifiera, värdera och prioritera de mest väsentliga ris
kerna som kan påverka den finansiella rapporteringen. De 
riskområden som bedöms mest väsentliga i detta avseende 
är processema inom riskkapitalverksamheten och lån- och 
affårsuvecklingsverksamheten. Utöver dessa områden har 
lön- och pensionsprocessen varit ett huvudfokus för intern
kontrollfunktionens arbete under 2017. Rapportering sker 
löpande tUI revisionsutskottet. 

Kontrollaktiviteter 
Låneverksamheten inom Företagsparrner har den belopps
mässigt största omfatrningen av koncernens verksamheter. 
Särskilda kontrollaktiviteter finns därför på plats. Bolagets 
reserveringar för osäkra krediter jämförs en gång per år 
med UCs riskbedömning för att få en extern jämförelse. 
Dotterföretagens utlåningsverksamhet revideras i normal
fallet regelbundet av kreditrevisionskommitten och bola
gen erhåller betyg på en tregradig skala. Kreditrevisionens 
genomgång görs av de styrparametrar som ligger till grund 
för bedömning av dotterföretagens måluppfyllelse. Vidare 
görs genomgång av dotterföretagets arbetsrutiner i låne
verksamheten, kundkontakter och uppföljning samt mark
nadsbearbetning och policy i kreditgivning. Under fjärde 
kvartalet 2017 har dock ingen kreditrevision genomförts 
på grund av vakanser efter en omorganisation. 

Internkontrollfunktionen har genomfört ett antal 
utvärderingar och uppföljningar av verksamheten under 
året. Uppföljning har skett av den processkartläggning som 
genomfördes 2016 och då särskilt samtliga identifierade ris
ker hänförliga till Almikoncernens riskkapitalverksamhet. 
Det finns en god internkontroll kopplat till utbetalnings
processen för ny- och följdinvesteringar och där ytterligare 
förbättringar har noterats jämfört med föregående år. När 
det gäller att värdera portföljinnehaven enligt de riktlinjer 
som finns för värdering av bolag i tidig utvecklingsfas, 
IPEV Guidelines, har uppföljningen visat på ett förbätt
ringsbehov. En omfattande genomgång för att förbättra 
koncernens värderingsprocess pågår och kommer fortskri
da under 2018. En övergripande riskkartläggning av risker 
kopplade till lön- och pensionsprocessen har genomförts. 
Genomgången har omfattat utvärdering av befintliga 
kontroller samt utformning och implementering av nya 
kontroller för att förbättra kontrollmiljön hänförligt till 
dessa processer. Därutöver pågår en mer generell översyn 
av behovet att bygga in tätare kontrollrutiner med fokus på 
särskilt känsliga processer även i den övriga verksamheten. 
Genomgång av ersättning till koncernens ledande befatt

ningshavare utförs årligen av internkontrollfunktionen 
med syfte att säkerställa att Almi uppfyller statens riktlin-
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jer för ersättning till ledande befattningshavare. 
Finansiell: rapportering sker i enlighet med gällande redo
visningsregler och -standarder. Styrelsen ansvarar för samt 
säkerställer genom revisionsutskottet att fastlagda principer 

för den finansiella rapportering och interna kontrollen 
efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med 
bolagets revisorer. På det styrelsemöte där årsbokslutet 
behandlas, rapporterar revisorerna iakttagelser gjorda i 
samband med revisionen. 

Bolaget har under verksamhetsåret upphandlar intern
revisionstjänster. Internrevision har granskar bolagets 
lönehantering vilket utförs av oursourcad leverantör på 
området. Styrelsen bedömer genom revisionsutskottet 
årligen behovet av riktade internrevisionsgranskningar på 
utvalda riskområden i koncernen. 

Information oc:h kommunikation 
Almi har etablerade informations- och kommunikations
vägar som syftar till fullständighet och riktighet i den 
finansiella rapporteringen och till aH säkerställa att infor
mation sprids på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt 
inom hela koncernen. Sryrelse och ledning får löpande 
information och de externa rapporterna granskas av företa
gets externa revisorer vid ett antal rapporreringsrillfållen. 
Delårsrapporter och års- och hållbarhersredovisningar 
publiceras på bolagets webbplats. Sryrande dokument 
såsom policyer, instruktioner samt process- och rutinbe
skrivningar kommuniceras via koncernens intranät, ingår i 
utbildning samt vid introduktion av nyanställda och upp
dateras löpande. Varje medarbetare ansvarar för att själva 
söka information och löpande hålla sig uppdaterad kring 
relevanta sryrdokument. 

Uppföljning 
Styrelsen följer löpande upp den finansiella rapporteringen 
såsom delårsrapporter och års- och hållbarhersredovisning. 
Avvikelser som rapporteras inom ramen för den externa 
revisionen behandlas särskilt. Stor vikt läggs vid effektivi
teten i interna kontroller, ändamålsenliga informations
och kommunikationsvägar samt av att föreslagna förbätt

ringsårgärder genomförs. Den ekonomiska utvecklingen i 
bolaget följs kvartalsvis upp mot budget på styrelsemöten. 
Vid större avvikelser från budget rapporterar verkstäl
lande direktören till styrelsen. Styrelsen följer årligen upp 
efterlevnaden av fastställda policyer bland annat genom 
koncernledningens årliga avrapportering från verksamhers

ansvarigas uppföljning. 
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Årsredovisningen är upprättad i svenske kronor, SEK. 
Om inte annot anges, redovisas belopp i tusental kronor. 
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Koncernens resultaträkning 

1 jonuari - 31 december Not 2017 2016 

Rörelsens intäkter 

Ränteintäkter låneverksamhet 361 433 340 137 

Anslag 4 626 956 575 017 

Övriga rörelseintäkter 5 72 265 42 811 

Summa rörelsens intäkter 1060654 957 965 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader 6, 7, 8 -274 265 -252 225 

Personalkostnader 7 -447 300 -422 683 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
onläggningstillgångar 9, 10 -15 144 -14 643 

Summa rörelsens kostnader -736 709 - 689 551 

Resultot från riskkapitolverksamhet 11 120 754 - 50 739 

Kreditförluster 12 -215924 -206 723 

RÖRELSE RESULTAT 131 228 775 1 10 952 

Resultat från finansiella poster 

Resultat från ondelar i koncernföretag - -
Resultat från övriga värdepapper och for-
dringar som är onläggningstillgångar 14 -21 306 50 170 

Övriga ränteintäkter 
och liknonde resultotposter 15 34 665 86 443 

Räntekostnader och 
liknande resultatposter 16 -884 -10 453 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 241 250 137 112 

Skatt 

ÅRETS RESULTAT 241 250 I 137 112 

Hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägore 235 347 132 438 

Innehav utan bestämmande inflytande 5 903 4 674 
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Koncernens balansräkning 

31 december 

TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklings
arbeten och liknande arbeten 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i intresseföretag 

Långfristiga fordringar intresseföretag 

Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 

Andra långfristiga fordringar 

Utlåning 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Kundfordringar 

Aktuell skattefordran 

Övriga fordringor 

Färutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 2017 2016 31 december 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital (1 500 000 aktier) 
9 7 730 19 563 Annat eget kapital inklusive 

lånefond och årets resultat 

Eget kapital hänförligt till 

10 9 941 9 907 moderföretagets aktieägare 

Innehav utan bestämmande inflytande 

Summa eget kapital 

19 90 597 122 099 

9 166 9 538 Långfristiga skulder 

20 658 954 598 428 Övriga långfristiga skulder 

21 47 358 36 580 

22 5 580 665 5 464 653 Kortfristiga skulder 

6 386 740 6231298 Leverantörsskulder 

Övriga skulder 

I 6 404 411 I 6 260 768 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

10881 7 729 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

4117 4 780 

10 748 15 489 

23 75 150 66 303 

100 896 94 301 

24 1 1515160 1 1553156 

488 237 261 470 

2 003 397 1814626 

I 2 104 293 1 1908927 

I 8508104 I 8169 695 

Koncernens rapport över förändring i eget kapital 

Annatege Summa eget kapifo 
kapital inklusive hänförligt till moder-

Aktiekapital Lånefond årets resulta bolagets aktieägare 

Ingående balans per 1 januari 2016 150 000 5 481 537 1 265 063 6 896 600 

Årets resultat 132 438 132 438 

Utgående balans per 31 december 2016 150 000 5 481 537 1397501 7 029 038 

Ingående balans per 1 januari 2017 150 000 5481 537 1 397 501 7 029 038 

Årets resultat 235 347 235 347 

Utgående balans per 31 december 2017 150 000 5 481 537 1632848 7 264 385 

Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017 

Finansiella rapporter 

Not 2017 2016 

150 000 150 000 

7114385 6 879 038 

7 264 385 7 029 038 

192 447 186 544 

7 456 832 7215582 

25 919 896 799 567 

I 919896 799 567 

23 783 23 912 

29 301 42 851 

26 78 892 87 783 

131976 154 546 

I 8 508 104 I 8 169 695 

Innehav utar 
bestämmande Summa 

inflytande Eget kapital 

181 870 7 078 470 

4 674 137 112 

186 544 7215582 

186 544 7 215 582 

5 903 241 250 

192 447 7 456 832 
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Koncernens kassaflödesanalys 

1 jonuori -31 december 

Dan löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår 
i kassaflödet 

Kassaflöde från dan löpande verksamheten 
föra förändring i rörelsekapitalet 

Kassaflöde från förändringar 
av rörelsekapital 

Ökning/minskning kundfordringar 

Ökning/minskning övriga fordringar 

Ökning/minskning leverontörsskulder 

Ökning/minskning övriga skulder 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

lnvastaringsvarksamhatan 

Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

Utlåning - utbetalt 

Utlåning - amortering 

Förvärv av andra långfristiga 
värdepappersinnehav och intresseföretog 

Avyttring av andra långfristiga 
värdepappersinnehav och intresseföretag 

Andra långfristiga fordringar - utbetalt 

Andra långfristiga fordringar 
- erhållna amorteringar 

Förvärv av kortfristiga placeringar 

Avyttring kortfristiga placeringar 

Kassaflöde från 
invastaringsvarksamhatan 

Finansiaringsvarksamhatan 

Upplåning av fondmedel för 
riskkapitolverksamheten 

Nettoförändring förskott avseende 
låneverksamhet 

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 
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Not 

27 

2017 2016 

241 250 137 112 

54 753 180009 

296 003 317121 

-3 152 -2 004 

-3 443 -25 646 

-129 -6 901 

-22 442 -21 110 

266 837 261 460 

- -300 

-3 506 -3 831 

471 1 188 

-2 334 973 -2 953 002 

2 001 299 1 838 862 

-154178 -145 032 

258 770 165 868 

-19 590 -36 753 

17 580 11 305 

-118 505 -483 649 

179 700 904 012 

-172 932 -701 332 

142 185 225 752 

-9 323 -11 910 

132 862 213 842 

226 767 -226 030 

261 470 487 !500 

488 237 261 470 

Moderbolagets resultaträkning 

1 jonuori - 31 december Not 2017 2016 

Rörelsens intäkter 

Ränteintäkter låneverksomhet 361 433 340 137 

Anslog 4 316 210 301 855 

Försäljning tjänster till dotterföretog 13 10 143 12 177 

Övriga rörelseintäkter 5 60443 29 017 

Summa rörelsens intäkter 748 229 683 186 

Rörelsens kostnader I 
Övriga externa kostnader 6, 7, 8 -87 268 -81 153 

Personalkostnader 7 -66 603 -60 777 

Anslog till dotterföretog -232 311 -228 095 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 9, 10 -12 510 -11 935 

Summa rörelsens kostnader -398 692 -381 960 

Kreditförluster 12 -215 924 -206 723 

RÖRELSERESULTAT 94503 

Resultat från finansiella postar 

Resultat från andelar i koncernbolag 71 -
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar sam är anläggningstillgångar 14 20 426 -15 203 

Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 15 33 794 85 441 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 16 -3 519 -10 965 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 184 3851 153 776 

Skatt 

ÅRETS RESULTAT 184 3851 153 776 
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Moderbolagets balansräkning 

31 december 

TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsar
beten och liknande arbeten 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

Långfristiga fordringar has 
koncernföretag 

Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 

Andra långfristiga fordringar 

Utlåning 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar has koncernföretag 

Övriga fordringar 

Färutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

9 

10 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2017 2016 31 december 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
7 730 19 563 Aktiekapital (1.500.000 aktier) 

Reservfond 

Lånefond 
2 864 2 172 

Fritt eget kapital 
387 746 387 797 Balanserat resu ltat 

Årets resultat 
406 178 363 675 

2 246 1 439 

9 166 9 538 
Summa eget kapital 

5 580 665 5 464 653 

6 386 001 6 227 102 
Långfristiga skulder 

Övriga långfristiga skulder 

1 6 396 595 1 6 248 837 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

18 29 

699 3 931 

1 679 2 619 

Skulder till koncernföretag 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

31 728 20 106 

34124 26 685 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1 204 282 1 351 342 

324 970 128 884 

1 529 252 1 480 226 

1 563 376 1 1506911 

1 1959 911 1 7 755 748 

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital 

Finansiella rapporter 

Not 2017 2016 

150 000 150 000 

200 000 200 000 

5 481 537 5 481 537 

5 831 537 5 831 537 

993 128 839 352 

184 385 153 776 

1177 513 993 128 

1 1009050 1 6 824665 

25 16 575 24 543 

16575 24543 

6 067 5 465 

901 502 856 311 

2 432 7 983 

26 24 345 36 781 

934 346 906 540 

I 1 959 971 1 1 755 748 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Totalt 
Aktiekapital Reservfond Lånefana Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2016 150 000 200 000 5 481 537 667 091 172 261 6 670 889 

Omföring föregående års resultat 172 261 -172261 -
Årets resultat 153 776 153 776 

Utgående balans per 31 december 2016 150 000 200 000 5 481 537 839 352 153 776 6 824 665 

Ingående balans per 1 januari 2017 150 000 200 000 5 481 537 839 352 153 776 6 824 665 

Omföring föregående års resultat 153 776 -153 776 -
Årets resultat 184 385 184 385 

Utgående balans per 31 december 2017 150 000 200 000 5 481 537 993 128 184385 7 009 050 
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Moderbolagets kassaflödesanalys 

1 januari - 31 december 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet 

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring i rörelsekapitalet 

Kassaflöde från förändringar 
av rörelsekapital 

Ökning/minskning kundfordringar 

Ökning/minskning övriga fordringar 

Ökning/minskning leverantörsskulder 

Ökning/minskning övriga skulder 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 

Förvärv ov materiella 
anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella 
anläggningstillgångar 

Utlåning - utbetalt 

Utlåning - amortering 

Avyttring andra långfristiga 
värdepappersinnehav 

Förvärv av långfristiga fordringar 
hos koncernföretag 

Förändring andra långfristiga fordringar 

Förvärv av kortfristiga placeringar 

Avyttring av kortfristiga placeringar 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Återbetalning av förskott för 
låneverksamheten 

Erhållna förskott hänförligt till 
låneverksamheten 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 
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Not 2017 

184 385 

27 199 030 

383 415 

12 

-7 450 

602 

27 203 

403 782 

-

-1 450 

-
-2 334 973 

2 001 299 

2 033 

-42 000 

-
-5 953 

179 700 

-201 344 

--·····---

-6 352 

-6 352 

196 086 

128884 

324 970 

2016 

153 776 

215 393 

369 169 

3 

-1 990 

-963 

336 685 

702 904 

-300 

-332 

355 

-2 953 001 

1 838 862 

-

-64 297 

-10 000 

-408 216 

904012 

-692 917 

-11 554 

1 868 

-9 686 

301 

128 583 

128 884 
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Tilläggs
upplysningar 
Belopp i Tkr om ej annot onges. 

Not 1 Företagsinformation 

Årsredovisningen för Almi Företagspartner AB har godkönts och underteck
nats enligt styrelsebeslut 2018-03-13. 

Solons- och resultatrökning skall fastställas på ordinarie årsstämma. 
Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag, org-nr 556461-6204, med söte i 

Stockholm och med adress 
Almi Företagspartner AB 
Box 70394 
107 24 STOCKHOLM 
Telefon 08-709 89 00 

Almis uppdrag är att bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att 
förbättra möjligheten att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl 
nationellt som globalt. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till 
den privata marknoden avseende företags behov av finansiering och 
rådgivning. Verksamheten är organiserad i två afförsområden - Lån och 
Afförsutveckling samt Riskkapital. 

Not 2 Redovisningsprinciper och värderings-
principer 

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförings
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo
visning ('K3"). 

Koncernradovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Almi Företagspartner 
AB och de företag över vilka moderföretaget direkt eller indirekt har 
bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande 
innebär en rött att utforma ett annat företags finansiella och operotiva 
strategier i syfte ott erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av 
om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av 
finansiella instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget kapi
talinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom agent har 
möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i 
normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer ön 50 procent av rösterna. 

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern redovisningen 
från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moder
företaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. 
Se avsnitt Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och avyttring av 
dotterföretag. 

Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med 
koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner, 
mellanhavanden somt orealiserade vinster och förluster hänförliga till 
koncerninterna transoktioner har eliminerots vid upprättandet av koncern
redovisningen. 

Innehav utan bestämmande inflytande 
Koncernens resultot och komponenter i eget kapital är hänförligt till moder
företagets ägare och innehov utan bestämmande inflytande. Innehav utan 
bestämmande inflytande redovisas separat inom eget kapital i koncernba
lansräkningen och i direkt anslutning till posten Årets resultat i koncernre
sultatrökningen. Om koncernmässigt eget kapitol avseende dotterföretaget 
är negativt, redovisas innehav utan bestämmande inflytande i dotterfö
retaget som en fordran på minoriteten, en negativ post inom eget kapital, 
endast om minoriteten har en bindande förpliktelse att täcka kapitalunder
skottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen. 
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Rörelseförvärv 
Rörelseförvärv redovisas enligt förvörvsmetoden. 

Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid för
vörvstidpunkten, vilket beröknas som summan av de verkliga värdena per 
förvörvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder 
samt emitterade egetkapitalinstrument och utgifter som är direkt hänförliga 
till rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är transaktionskostnader. I köpeskil
lingen ingår villkorad köpeskilling, förutsatt att det vid förvörvstidpunkten är 
sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och 
att beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sött. Anskaffningsvördet för den 
förvärvade enheten justeras på balansdagen och när den slutliga köpeskil
lingen fastställs, dock ej senare ön ett år efter förvörvstidpunkten. 

De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna 
redovisas till verkligt värde per förvörvstidpunkten med följande undantag: 
• pensionsförpliktelser fastställs enligt K3 kapitel 28 Ersättningar till 

anställda, 
• uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder fastställs 

enligt K3 kapitel 29 Inkomstskatter, 
• skulder för aktierelaterade ersättningar fastställs enligt K3 kapital 26 

Aktierelaterade ersättningar, 
• immateriella tillgångar utan aktiv marknad, samt 
• ansvarsförbindelser vilka värderas enligt K3 kapitel 21 Avsättningar, 

ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. 

En avsättning som avser utgifter för omstrukturering av den förvärvade 
enhetens verksamhet ingår i förvörvsanalysen endast i den utsträckning 
som den förvärvade enheten redan före förvörvstidpunkten uppfyller 
villkoren för att få redovisa en avsättning. 

Värdering av minoritetens andel av tillgångar och 
skulder vid förvärvstidpunkten 
Vid förvärv av förre ön samtliga andelar av den förvärvade enheten läggs 
värdet av minoritetens andel till anskaffningsvördet. Minoritetens andel 
av den förvärvade enhetens tillgångar och skulder, inklusive goodwill eller 
negativ goodwill värderas till verkligt värde. 

Goodwill och negativ goodwill 
Vid rörelseförvärv dör summan av köpeskillingen, verkligt värde på 
minoritetens andelar och verkligt värde vid förvörvstidpunkten på 
tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvörvstidpunkten 
på identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som 
goodwill i koncernbalansräkningen. Om skillnaden är negativ, ska värdet 
på identifierbara tillgångar och skulder omprövas. Negativ goodwill som 
motsvarar förväntade framtida förluster intöktsförs i takt med att förlus
terna uppkommer. För negativ goodwill som inte motsvaras av förvän
tade framtida förluster och kostnader, ska den del sam inte överstiger 
verkligt värde på förvärvade identifierbara icke monetära tillgångar 
upplösas i resultatrökningen. Upplösningen ska ske systematiskt över en 
period sam beräknas som kvarvarande vägd genomsnittlig nyttjande
period för de tillgångar som är avskrivningsbara. Den del av negativ 
goodwill som överstiger de identifierbara icke-monetära tillgångarnas 
verkliga värde redovisas direkt i resultatrökningen. 

Förändringar i innehavet 
Förvärvas andelar i ett företag som inte är dotterföretag så att bestäm
mande inflytande uppkommer, anses de ursprungliga andelarna i 
kancernredovisningen avyttrade. Den vinst eller förlust, beräknad som skill
naden mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, redovisas 
i kancernresultatrökningen. 

När moderföretaget förlorar bestämmande inflytonde över ett dot
terföretag, anses samtliga andelar avyttrade och den vinst eller förlust 
som uppstår vid avyttringen redovisas i koncernresultatrökningen. Finns 
andelar kvar efter avyttringen, redovisas de enligt kapitel 11 Finansiella 
instrument värderade utifrån anskaffningsvördet, kapitel 14 Intresseföre
tag eller kapitel 15 Joint Venture med det verkliga värdet vid försäljnings
tidpunkten som anskaffningsvörde. 

Andelar i intresseföretag 
Ett intresseföretag är ett företag dör koncernen utövar ett betydande men 
inte bestämmande inflytande, normalt omfattar det företag dör koncernen 
innehar 20-50 procent av rösterna. Andelar i intresseföretag redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden. 

Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden redovisas en investering i ett 
intresseföretaget inledningsvis till tillgångens anskaffningsvörde. Det redo-
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visade värdet ökas eller minskos därefter för att beakta koncernens andel 
ov intresseföretagets resultat efter förvärvstidpunkten. Erhållna utdel
ningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade värde. 
Det redovisade värdet justeros även för att återspegla andra förändringor 
intresseföretagets eget kopitol. 

Om koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller 
överstiger det redovisade värdet på andelarna i intresseföretaget, mins
kos det redovisade värdet tills det redovisade värdet är noll. Ytterligare 
förluster redovisas som avsättning endast till den del ägarföretaget har en 
legal förpliktelse eller informell förpliktelse att täcka förlusterna eller om 
ägarföretaget gjort utbetolningar för intresseföretagets räkning. Redovisor 
intresseföretaget kommande räkenskapsår vinst ska ägarföretaget redo
visa sin andel av vinster först när dessa överstiger andelen av de förluster 
som inte har redovisats av ägarföretoget. 

Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas i koncernens 
resultaträkning under posten "Resultat från riskkapitalverksamheten·. 

Förändringar i innehavet 
Förvärvos ytterligare andelar i ett företag som såväl före som efter för
värvet är intresseföretag, värderas de andelar som ägdes före förvärvet 
inte om. Avyttras andelar i ett intresseföretag så att betydande inflytande 
inte längre föreligger, anses samtliga andelar som avyttrade och vinst eller 
förlust vid avyttringen redovisas i koncernresultaträkningen. Finns andelar 
kvar efter avyttringen, redovisas de enligt kapitel 11 Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet med det verkliga värdet vid försälj
ningstidpunkten som anskaffningsvärde. 

Gemensamt styrda företag 
Andelar i gemensamt styrda företag redovisas i enlighet med kapitalan
delsmetoden, se redovisningsprincip för Andelar i intresseföretag ovan. 

Intäkter 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits 
eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer 
och liknande avdrag. 

Koncernens intäkter består i huvudsak av ränteintäkter, försäljning av 
tjänster och olika former av anslag för verksamheten. 

Anslag och offentliga bidrag 
Intäkterna som är hänförliga till anslag, kommer från staten och de 
regionala delägarna. Ytterligare finansiering sker via särskilda medel från 
staten, landets regioner och EU. Inom riskkapitalverksamheten finansieras 
driften huvudsakligen genom anslagsmedel ur förvaltade fonder. 

Ersättning från finansiärer avser delar av erhållna bidrag från EU:s 
regionala utvecklingsfond och från externa aktörer i regionen till riskkapi
talverksamheten. Ersättningen baseras på hur stor del av medlen som har 
förbrukats för bolagens förvaltningskostnader. 

Intäkter hänförliga till rådgivningsverksamheten som bedrivs i projekt
form finansieras helt eller delvis av extern part. 

Inkomster från anslag och offentliga bidrag som inte är förenade med 
krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få 
bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt inkomsten kan 
beräknas tillförlitligt. Anslag och offentliga bidrag har värderats till det 
verkliga värdet av den tillgång sam företaget beräknas att erhålla. 

Inkomster från anslag och offentliga bidrag som är förenade med krav 
på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs och 
de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sanno
likt kommer att tillfolla företaget och inkomsten kan beräknas tillförlitligt. 
Anslag och offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den 
tillgång som företaget beräknas att erhålla. 

Anslag och offentliga bidrag sam mottagits före dess att villkoren för att 
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld. 

Anslag och offentliga bidrag sam hänför sig till förvärv av en anlägg
ningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde. 

Utdelning och ränteintäkter 
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har 
fastställts. 

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effek
tivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla 
framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det 
redovisade värdet av fordran. 
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Försäljning av tjänster 
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som 
intäkt i den period arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. 
Intäkter från försäljning av tjänster till fast pris redovisos med tillämpning 
av så kallad successiv vinstavräkning. Det innebär att intäkter och kostna
der redovisas i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balans
dagen. Färdigställandegraden fastställs genom en beräkning av förhål
landet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balans
dagen och beräknade totala uppdragsutgifter. En befarad förlust på ett 
tjänsteuppdrag redovisas omedelbart som en kostnad. När utfallet av ett 
tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovis
ning endast med belopp som motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som 
sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter redovisas 
som kostnader i den period då de uppkommer. 

Leasingavtal 
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och 
fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt över
förs från leasegivaren till leasetagaren·. Övriga leasingavtal klassificeras 
som operationella leasingavtal. 

Koncernen som leasetagare 
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som 
anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid 
leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om 
detta är lägre. Den skuld som leasetagaren har gentemot leasegivaren 
redovisas i balansräkningen under rubrikerna Övriga långfristiga skulder 
respektive Övriga kortfristiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas 
mellan ränta och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasing
perioden så att varje redovisnings period belastas med ett belopp som 
motsvarar en fast räntesats på den under respektive period redovisade 
skulden. Räntekostnader redovisas direkt i resultaträkningen om de inte 
är direkt hänförliga till anskaffning av en tillgång som med nödvändighet 
tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller 
försäljning, och aktiveringsprincipen tillämpas. 

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar 
användarens ekonomiska nytta över tiden. 

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende 
lokaler och bilar och endast i begränsad utsträckning leasetagare genom 
finansiella leasingavtal. 

Utländsk valuta 
Moderföretagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). 

Omräkning av poster i utländsk valuta 
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till 
balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt 
anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdiffe
renser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den 
underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår. 

Låneutgifter 
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald 
sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträf
fande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassifi
ceras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 

Koncernens pensionsförpliktelser säkras genom premiebetalning, i 
huvudsak till Alecta. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna i K3, vilket 
innebär att för förmånsbestämda planer där en avgift betalas redovisas 
dessa som avgiftsbestämda. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas av en 
försäkring i Alecta redovisas därför som en avgifts bestämd plan. 

Avgiftsbastämda planer 
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till en 
separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala 
ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med 
att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för 
när premier erläggs. 
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Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 
Ersättning från finonsiärer avser delar av erhållna bidrog från EU:s regio
nala utvecklings/ond och från externa aktörer i regionen till riskkopitolverk
somheten. Ersättningen baseras på hur stor del av medlen som hor nyttjats 
till årets nedskrivningar på investeringar somt reolisotionsresultotförluster. 
Ersättning till finansiärer utgår i de fall avyttring av innehaven i riskkapital
verksamheten hor genererat positivt reolisotionsresultot. 

Inkomstskatter 
Moderbolaget och dotterbolagen i koncernen är enligt logen om statlig 
inkomstskatt (IL 7 kap§ 16) frikallade från skottskyldighet för all annan 
inkomst än inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av 
fastighet. 

Materiella anläggningstillgångar 
Moleriello anläggningstillgångar redovisas till onskoffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Anskoffningsvärdet består av inköps priset, utgifter som är direkt hän
förliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas 
somt uppskottade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången 
och återställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter inklude-
ras 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 koncernen och att onskoffningsvärdet för densamma 
kon mätas på ett tillförlitligt sätt. Allo övriga kostnader för reparationer och 
underhåll somt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den 
period då de uppkommer. 

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på 
dessa komponenter. 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnodsförs så 
att tillgångens onskoffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat res
tvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda 
nyttjandeperiod. Om en tillgång hor delats upp på olika komponenter 
skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. 
Avskrivning påbörjas är den materiella anläggningstillgången kon tas i 
bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till : 

Inventarier 5 år 
Datautrustning 3 år 

Bedömda nyttjandeperioder och ovskrivningsmetoder omprövas om det 
finns indikationer på att förväntad förbrukning hor förändrats väsentligt 
jämfört med uppskottningen vid föregående balonsdag. Då företaget 
ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens even
tuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 

Borttagande från balansräkningen 
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/ 
avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som 
uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas 
bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, 
efter avdrag för direkta försäljningskostnoder, och tillgångens redovisade 
värde. Den realisationsvinst eller reolisotionsförlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balans
räkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller 
övrig rörelsekostnad . 

Immateriella tillgångar 
Anskaffning genom separata förvärv 
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till onskoff
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
uppskottade nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 3-5 år. Bedömda 
nyttjandeperioder och ovskrivningsmetoder omprövas om det finns en 
indikation på att dessa hor förändrats jämfört med uppskottningen vid 
föregående balonsdag. Effekten av eventuella ändringar i uppskattningar 
och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när till
gången kon användas. 

Anskaffning som en del av ett rörelseförvärv 
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företogsförvärv identifieras och 
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redovisas separat från goodwill när de uppfyller definitionen av en imma
teriell tillgång och deras verkliga värden kon beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Anskoffningsvärdet för sådana immateriella tillgångar utgörs av deras 
verkliga värde vid förvärvstidpunkten. 

Efter det första redovisningstillfället redovisas immateriella tillgångar 
förvärvade i ett rörelseförvärv till onskoffningsvärde med avdrag för ack
umulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar på 
samma sätt som separat förvärvade immateriella tillgångar. 

Anskaffning genom intern upparbetning 
Koncernen tillämpar oktiveringsmodellen vilket innebär att arbetet med 
att ta from en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång delas 
upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör 
från koncernens forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer. 
Samtliga utgifter för utveckling redovisas som en tillgång om samtliga 
följande villkor är uppfyllda: 

• det är tekniskt möjligt att fördigställo den immateriella anläggningstill
gången så att den kon användas eller säljas, 

• företaget avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstill 
gången och att använda eller sälja den, 

• det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella 
anläggningstillgången, 

• det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar, 

• det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra 
resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den 
immateriella anläggningstillgången, och 

• de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången 
under dess utveckling kon beräknas tillförlitligt. 

Borffagande från balansräkningen 
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid 
utrangering eller avyttring eller när inte några framtida ekonomiska förde
lar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den 
vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljn ingskostnoder, och tillgångens 
redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en övrig rörel
seintäkt eller övrig rörelsekostnad. 

Nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
Vid varje balonsdag analyserar koncernen de redovisade värdena för 
materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att 
fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar hor mins
kat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för 
att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är 
möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar 
koncernen återvinningsvärda! för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör. 

Återvinningsvärda! är det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnoder och nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnoder är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla 
vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende porter, och som 
hor ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana 
kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nytt
jandevärde diskonteras uppskottat framtida kassaflöde till nuvärde med en 
diskonterings ränta före skott som återspeglar aktuell marknads bedömning 
av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att 
beräkna de framtida kassaflödena hor koncernen använt budget för de 
kommande fem åren. 

Om återvinningsvärda! för en tillgång (eller kassagenererande enhet) 
fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redo
visade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned 
till återvinningsvärdet. En nedskrivning hor omedelbart kostnodsföros i 
resultaträkningen. 

Vid varje balonsdag gör koncernen en bedömning om den tidigare 
nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet återförs nedskriv
ningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den 
kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet 
efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde 
som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kas
sagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskriv
ning redovisas direkt i resultaträkningen. 
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Finansiella instrument 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när 
koncernen blir port till instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång 
bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet 
från tillgången upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över 
den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balans
räkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sött upphör. 

Vid det första redovisningstillföllet värderas omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder till onskoffningsvörde. Långfristiga fordringar somt 
långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillföllet till upplupet 
onskoffningsvörde. Låneutgifter periodiseros som en del i lånets räntekost
nad enligt effektivröntemetoden (se nedan). 

Vid värdering efter det första redovisningstillföllet värderas omsättnings
tillgångar enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av onskaff
ningsvördet och nettoförsöljningsvördet på balansdagen. Kortfristiga 
skulder värderas till nominellt belopp. 

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första 
redovisningstillföllet till upplupet anskaffningsvörde. 

Upplupet onskoffningsvärde 
Med upplupet onskaffningsvörde avses det belopp till vilket tillgången 
eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller 
avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivröntemetoden av den 
initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/ 
erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar. 

Effektivröntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga fram
tida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar 
i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den 
finansiella skulden. 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns indikationer på att 
en eller flera finansiella anläggningstillgångar minskat i värde. Exempel på 
sådana indikationer är betydande finansiella svårigheter hos låntagaren, 
avtalsbrott eller att det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs. 

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskoff
ningsvörde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning 
av framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar 
tillgångens ursprungliga effektivrönta. För tillgångar med rörlig ränta 
används den på balansdagen aktuella räntan. 

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet 
anskaffningsvörde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan till
gångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försöljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa 
uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge. 

Likvida medel 
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar 
som lött kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk 
för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden 
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal 
eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den åter
speglar den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera 
den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker 
och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräk
nas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att 
reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa 
utbetalningar. 

Dör en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsätt
ning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen sörredovisas 
som en tillgång i koncernbalansräkningen när det är så gott som säkert att 
den kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet 
kan beräknas tillförlitligt. 

Fär/ustkontrakt 
En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de oundvikliga utgifterna för 
att uppfylla kontraktet överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna. 
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Eventualförpliktelser 
En eventuolförpliktelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade hän
delser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera 
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets 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. 

Eventualtillgångar 
En eventuoltillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser 
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera 
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida 
medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen hor upprättats enligt 
den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans
aktioner som medfört in- och utbetalningar. 

Redovisningsprinciper för moderföretaget 
Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisnings
principer beskrivs nedan: 

Dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskoffningsvörde. Utdelning från 
dotterföretog redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som 
söker och kan beräknas på ett tillförlitligt sött. 

Andelar i intresseföretog och joint ventures 
Andelar i intresseföretag och joint ventures redovisas till anskoffningsvörde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelning från andelar i intres
seföretag och joint ventures redovisas som intäkt i resultatrökningen. 

Leasing 
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för 
operationell leasing. 

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med K3 kräver att sty
relsen och företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar somt 
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperno 
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfaren
heter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes 
vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används 
sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder 
som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan 
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar 
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen 
endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och fram
tida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida 
perioder. Utvecklingen, val av och upplysningarna avseende koncernens 
viktiga redovisnings principer och uppskattningar, samt tillämpningen av 
dessa principer och uppskattningar granskas av Alm is revisionsutskott. 

De områden dör det förekommer störst inslag av antaganden om framti
den och bedömningar som innefattar uppskattningar är värdering av aktier 
och andelar inom riskkapitalverksamheten samt av lånefordringarna. 

Andelar i intresseföretag somt andelar 
i andra långfristiga värdepappersinnehav 
Värdering och nedskrivningsprövning av aktier och andelar inom risk
kapitalverksamheten sker löpande. Innehaven värderas till det lägsta av 
verkligt värde och anskaffningsvördet. För noterade innehav används 
noterade morknadspriser som verkligt värde. Vid bedömning av verk
ligt värde för onoterade långfristiga värdepappersinnehav utgår Almi 
från senast genomförda nyemission som ej enbart riktats till existerande 
aktieägare eller större transaktion av betydelse som tidsmässigt ligger 
nära vörderingstillföllet. Om sådan emission eller transaktion ej genomförts 
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inom rimlig tid baseras värderingen i stället på en bedömning av bolagets 
värdemässiga utveckling utifrån fastställda principer. 

Lånefordringar 
I samband med uppföljning av kreditengagemang görs kritiska bedöm
ningar och uppskattningar av återbetolningsförmågo. All bedöma kredi
trisken i utestående lånefordran innebär att fastställa motpartens sannolika 
återbetalningsförmågo baserat på kritisk granskning av företagskundernos 
offörside, lönsamhet, prognostiserade kassaflöden och finansiella ställning. 

Kreditrisken omprövas löpande under räkenskapsåret vid indikatio
ner eller händelser som bedöms påverka risken . Vid förhöjd konkurs
risk utvärderas behovet av reservering av befarade kreditförluster. 
Fordringar som värderas till upplupet anskoffningsvörde prövas ifall 
förlusthöndelse har inträffat. Med förlusthöndelse avses händelse som 
inträffat efter del all fordran lämnades och som hor en negativ inverkan 
på framtida förväntade kassaflöden. Exempel på förlusthöndelser är 
försenade eller uteblivna betalningar, beviljade eftergifter till följd av 
låntagarens ekonomiska svårigheter eller om konkurs eller annan före 
lagsrekonstruktion är konstaterad. 

Vid bedömning all en avsättning bör göras, använder koncernen 
modeller som baseras på sannolikheten för fallissemang och uppskattning 
av tidigare års inträffade förluster, för att uppskatta reserveringsgroden. 
Avsättningens nivå baseras med andra ord, i normalfallet med hjälp av en 
schablonmetod. Individuell bedömning av nivån görs i de fall dör scha
blonmetoden ej anses ge en rättvisande förlustrisk. Follissemongs- och 
förluslnivåer omprövas regelbundet för all säkerställa all det är rättvi
sande vid var tidpunkt. 

De totala avsättningarna för osäkra fordringar i koncernen uppgick den 
31 december 2017 till 1,07 (1,08) miljarder kronor eller 16,11 (16,65) procent 
av totala lånefordringar. 

Not4 Anslag 
Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Driftsanslag från staten 316 013 285 783 316 013 285 763 

Driftsanslog från regionala 
ägare 166 127 166 637 - -
Övriga anslog från 
kommuner och 
regioner/landsting 9 627 6 955 - -
Projektanslog 90 713 63 102 40 -
Anslog för innovotionsverk-
somhet - 14 627 - 14 627 

Anslog från övriga 
intressenter 44476 35 513 157 1 245 

Summa 626 956 575 017 316 210 301 855 

Almis verksamhet finansieras av driftsanslog från stolen och från regionala 
delägare, vilket är Sveriges regioner/ landsting. Övriga anslog avser 
riktade insatser mol specifika målgrupper dör finansiering också kommer 
från regionala delägare somt kommuner. Almis projektanslog avser projekt 
dör Almi står som huvudman men som medfinonsieros från regioner/land
sting, kommuner samt EU. Anslog från övriga intressenter avser framförallt 
medfinonsiering av driften inom riskkopitolverksomheten vilket också 
finansieras av EU somt regioner/landsting. 
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Not 5 Övriga rörelseintäkter 
Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Riskovtöckning i 
låneverksomheten 44 532 12 616 44 532 12 616 

Projektintäkter, fakturerade 8 691 6 741 - -
Konsultintäkter 3 574 4 462 13 -
Aviavgifter från kunder inom 
låneverksomheten 6 150 9 134 6 150 9 134 

Övriga rörelseintäkter 7 316 7 658 7 746 7 067 

Summa 72 265 42 811 60443 29 017 

Riskovtöckning i låneverksomheten avser ersättning från Europeiska 
lnvesteringsfonden (EIF) somt förlusttöckning för lån i stödområde B. 

Övriga rörelseintäkter består blond annat av vidarefakturering av kost
nader dör koncernen samarbetar med externa porter kring konferenser, 
hyresintökter och vinst vid avyttring inventarier. 

Not 6 Övriga externa kostnader 
Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Inköp konsulter i projekt 26 661 19 360 - -
Övriga konsultkostnader 50 973 49 455 22 457 21 901 

Övriga externa kostnader 194 631 163 390 64 611 59 252 

Summa 274 265 252 225 87 268 81 153 

Övriga externa kostnader beslår bl o av lokal-, telefon- och resekostna
der, morknodsföringskoslnoder och revisionsorvode somt i moderbola
get koncerngemensamma kostnader som drift av IT system, gemensam 
infarmotionsverksomhet somt utveckling av verktyg och metoder inom 
offörsutveckling. 

Koncernen Moderbolaget 

Ersättning till revisorer 2017 2016 2017 2016 

Deloitte 

Revisionsuppdrog 1 453 1 437 141 99 

Revisionsverks. utöver 
revisionsuppdrog 514 351 93 75 

Skotterådgivning - 258 - 116 

Övriga tjänster - - - -
Summa 1 967 2046 234 292 

Med revisionsuppdrog avses revisorns ersättning för den lagstadgade revi
sionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen, koncernre
dovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning somt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband 
med revisionsuppdrogel. 

Revisionsverksomhel utöver revisionsuppdrogel avser revision av 
enskilda projekt dör revisionsinlyg krävs, somt revision vid förändringar i 
koncernstrukturen. Övriga tjänster avser utredning av bokföringsfrågor och 
konsultation vid rutinförändringar. 
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- Not 7 

Not 7 Antal anställda, löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader 
Löner och andra ersättningar har uppgått till följande belopp: 

Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Löner - styrelse och vd 32 631 33 615 3 292 2 782 

Löner - övriga anställda 256 459 238 310 39 198 35 908 

Summa 289 090 271 925 42490 38 690 

Pensioner - styrelse och vd 7 595 3 894 622 647 

Pensioner - övriga anställda 44 385 40 045 6 306 5 551 

Övriga sociala avgifter 101 209 95 804 14 771 13 671 

Summa 153 189 139 743 21 699 19 869 

Ersättning till ledande befattningshavare, 2017 Tillsatt Arvode/lön 

Koncernens ledningsgrupp 

Göran Lundwall, Vd Almi 
Företagspartner/Koncernchef 2001 2 333 

Anna Hallberg , Vice Vd/Affärsområdeschef 
Företagspartner (ny tjänst from 2017-07-01) 2008 1 527 

Mikael Karlsson, Vd Almi lnvest 2015 1 621 

Carina Nordström, Chef Affärsutveckling 
(nytjänstfro m 2017-07-01 ) 2008 1 100 

Marie Ahlgren, Affärsområdeschef 
Rådgivning tom 2017-06- 30 2007 999 

Lars Mårdbrondt, Kommunikationsdirektör 2002 1 012 

Eva Ottne, HR-direktör 2016 994 

Ann-Charlotte Löfgren, Finansdirektör 2014 1 338 

Summa ledande befattningshavare 10 924 

Övriga 
förmåner 

72 

63 

146 

0 

0 

0 

0 

0 

281 

Pensions
kostnader 

623 

432 

402 

369 

277 

279 

378 
~- 433 

3 193 

Uppsägnings-
Summa tid 

3 028 6 mån 

2 022 6mån 

2 169 6mån 

1 469 6 mån 

1 276 3 mån 

1 291 6 mån 

1 372 6 mån 

1 771 6 mån 

14398 

Avgångs
ersättning 

12 mån 

12 mån 

6 mån 

-

-
-
-

-

Pensionspremien för ledande befattningshavare är antingen avgiftsbestämd och överstiger inte 30% av fast lön alternativt följer på bolaget tillämpad kollektiv 
pensionsplan. 

Ersättning till ledande befattningshavare, 2016 Tillsatt 

Koncernens ledningsgrupp 

Göran Lundwall, Vd Almi 
Företagspartner/Koncernchef 2001 

Anna Hallberg, Vice Vd 2008 

Marie Ahlgren, Affärsområdeschef Rådgivning 2007 

Mikael Karlsson, Affärsområdeschef Riskkapital 2015 

Carina Nordström, Affärsområdeschef Lån 2008 

Lars Mårdbrondt, Kommunikationsdirektör 2002 

Ingrid Kalderen, HR-direktär tom 2016-02-28 2007 

Eva Ottne, HR-direktör f om 2016-08-01 2016 

Ann-Charlotte Löfgren, Finansdirektör 2014 

Summa ledande befattningshavare 

Koncernens styrelse 

Birgitta Ågren Böhlin, styrelsens ordförande 

Anders Byström 

Nicolas Hassbjer 

Åke Heden 

Agneta Mårdsjö 

Anna Söderblom 

Pia Sandvik 

Katarina Green, Näringsdepartementet (t o m 2017-08-31) 

Summa styrelse 

74 

Arvode/lön 

2 017 

1 546 

981 

1 580 

1 070 

996 

216 

383 

1 277 

10 066 

Övriga 
förmåner 

73 

63 

0 

83 

0 

0 

0 

0 

0 

219 

Tillsatt Arvode/lön 

2013 225 

2013 98 

2013 98 

2013 142 

2013 98 

2014 127 

2017 67 

2015 -
855 

Pensions
kostnader 

647 

371 

290 

380 

327 

289 

27 

171 

376 

2 878 

Övriga 
förmåner 

-
-
-
-
-
-
-
-

Uppsägnings-
Summa tid 

Avgångs
ersättning 

2 737 

1 980 

1 271 

2 043 

1 397 

1 285 

243 

383 

1 653 

12 992 

Pensions
kostnader 

-
-
-
-
-
-
-
-

6 mån 12 mån 

6 mån 12 mån 

3 mån -
6mån 6mån 

6 mån -
6mån -
6mån -
6 mån -
6 mån -

Summa 

225 

98 

98 

142 

98 

127 

67 

-
855 
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Vd i moderbologet hor en ovgiftsbestämd pensionslösning där premien 
inte överstiger 30 procent ov pensionsmedföronde lön. Erforderliga försäk
ringar tecknas utom ramen för denna avgift. 

Tantiem har ej utgått. 
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, 

cheferna för företagets två affärsområden samt övriga personer som är 
direkt underställda den verkställande direktören och ingår i företagets 
ledningsgrupp. I dotterbolagen arvoderas styrelsens ledamöter sedan 
2017 enligt följande. 

I Almi Stockholm Sörmland arvoderas ordföranden med 88,0 Tkr, vice 
ordföranden och ordföranden i finonsieringsutskottet med 72,6 Tkr samt 
styrelsens ledamöter med 44,0 Tkr. 

I Almi Väst erhåller ordföranden 82,5 Tkr, vice ordföranden 72,6 Tkr och 
ledamot 44,0 Tkr. 

I Almi Skåne erhåller ordföranden 77,0 Tkr, vice ordföranden 44,0 Tkr 
och ledamot 33,0 Tkr. 

I de bolag som samordnat verksamheten över länsgränserna under 
senare år, nämligen Almi Nord, Almi Mitt, Almi Mälardalen och Almi 
GävleDala, har ordförande 77,0 Tkr, vice ordförande 38,5 Tkr och övriga 
ledamöter 22,0 Tkr. I övriga dotterbolag arvoderas ordförande med 55,0 
Tkr, vice ordförande med 35,2 Tkr och ledamot med 19,8 Tkr. 

Utöver det fasta arvodet tillkommer till ledamöterna i allo dotterbolag 
ett arvode om 1,1 - 3,3 Tkr per sammanträde beroende på mötets längd. 

Arbetstagarrepresentanter och styrelseledamöter som representerar 
Näringsdepartementet uppbär ingen ersättning. 

Medelantalet anställda Koncernen Moderbolaget 

Kvinnor 

Män 

Summa 

Könsfördelning ledande 
befattningshavare 

Styrelseledamöter 

Kvinnor 

Män 

VD 

Kvinnor 

Män 

Företagsledning 1> 

Kvinnor 

Män 

2017 2016 

267 254 

220 223 

487 477 

Koncernen 

2017 2016 

85 82 

102 96 

2~ I 2~1 

:1 :1 

2017 2016 

51 50 

23 24 

74 74 

Moderbolaget 

2017 2016 

4 6 

3 3 

~1 

:1 
5 

3 

1) Almi hor gjort bedömningen att allo dotterbolag endast hor en ledande befattnings
havare vilket ör vd i bolaget. Det innebär att företogsledningen i koncernen är samma 
som i moderbolaget. 
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Not 8 Leasingavtal 

Operationella leasingavtal - leasetagare 
Koncernen är leosetagare genom operationella leasingavtal främst avseende 
hyrdo lokaler. Kontorsmaskiner och fordon ingår i redovisade poster men 
uppgår till mindre belopp. Summan av årets kostnads förda leasingavgifter 
avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 37 301 Tkr (34 
833) och i moderföretaget till 4 114 Tkr (4 025). Framtida minimileaseavgifter 
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt 

följande: 

Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Förfallotidpunkt: 

Inom 1 år 34 524 32 610 4 391 3 820 

Mellan 2 och 5 år 47 651 43 609 11 686 8 602 

Över 5 år - 378 - -

Under 2017 har 6 stycken av koncernens bolag tecknat nya avtal avseende 
lokalhyra. 

Koncernen är endast i begränsad utsträckning leastagare genom finan
siella leasingavtal. 

NOT 9 Balanserade utgifter för utvecklings
arbeten och liknande arbeten 

System och programvaror 

Ingående anskaff-
ningsvärden 

Inköp 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

Bokfört värde 

Patent 

Ingående anskaffningsvärden 

Försäljningar och utrangeringar 

2017 

59 168 

-
59168 

-39 605 

-11 833 

-51 438 

7730 

Koncernen 

2016 

58 869 

299 

59168 

-28 322 

-11 283 

-39 605 

19 563 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående nedskrivningar 

Årets nedskrivningar 

Årets återförda nedskrivningar 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Bokfört värde 

Moderbolaget 

2017 2016 

59 168 58 869 

- 299 

59 168 59 168 

-39 605 -28 322 

-11 833 -11 283 

-51 438 -39 605 

7730 19 563 

Koncernen 

2017 2016 

1 645 

-1 645 

0 0 

-392 

392 

0 0 

- -1 253 

- -
- 1 253 

0 0 

ol 0 
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- Not 10-16 

Not 10 Inventarier 
Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Ingående anskaffnings-
värden 36 667 35 027 6 974 7 286 

Inköp 3 506 3 689 1 450 332 

Försäljningar 
och utrangeringar -7 849 -2 049 -3 109 -644 

Utgående ackumulerade 32 324 36 667 5315 6 974 
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar -26 760 -24 484 -4 802 -4 502 

Årets ovskrivningor -3 313 -3 359 -676 -652 

Försäljningar och 
utrangeringar 7 690 1 083 3 027 352 

Utgående ackumulerade -22 383 -26 760 -2451 -4802 
avskrivningar 

Bokfört värde 99411 9 907 I 28641 2 172 

Not 11 Resul tat från riskkapitalverksamhet 
Koncernen 

2017 2016 

Utdelningar 1 411 2 274 

Ränteintäkter 1 491 1 456 

Reolisotionsresultat 196 348 109 036 

Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar -55 972 -116 723 

Nedskrivningar konvertibler 2 151 -4 876 

Investeringar mot royalty -5 650 -8 750 

Royaltyintäkter 3 081 3 740 

Resultotandel i intressebolag -22 105 -36 896 

120 754 -50 739 

Not 12 Kreditförluster 
Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Kreditförluster vid utlåning 

Återvunna 
avskrivna fordringar 2 362 2 302 2 361 2 302 

Konstaterade förluster -229 691 -191 155 -229 691 -191 155 

Förändring av reserv för 
befarade förluster 11 405 - 17 870 11 405 - 17 870 

Summa -215 924 - 206 723 - 215 925 - 206 723 

Not 13 Inköp och försäljning mellan 
koncernföretag 

Moderbolaget har köpt tjänster från företag inom koncernen för samman
lagt 4,1 Mkr (3,7) och sålt tjänster för 10,1 Mkr (12,2). 

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma prin
ciper för prissättning som vid transaktioner till externa parter. 
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Not 14 Resultat från övriga vä rdepapper och 
ford ringar som är a nläggningsti llgångar 

Koncernen 

2017 2016 

Ersättning från finansiärer 35 757 67 179 

Ersättning till finansiärer -61 544 -17 822 

Realisations resultat aktier i 
låneverksamhet 4040 1 131 

Nedskrivning aktier i 
låneverksamhet 813 - 318 

Övrigt -372 -
Summa -21 306 50170 

Not 15 Övriga rä nteintäkter och 
liknande resu ltatposter 

Koncernen 

2017 2016 

Utdelning 6 832 14 268 

Realisationsvinst värde-
papper inom kapital-
förvaltningen 22 917 65 887 

Ränteintäkter 84 270 

Ränteintäkter, koncern-
företag - -
Övrigt 4 832 6 018 

Summa 34 665 86443 

Moderbolaget 

2017 2016 

26 933 7 172 

-10 988 -23 188 

4 040 1 131 

813 - 318 

-372 -
20426 -15 203 

Moderbolaget 

2017 2016 

6 062 13 781 

22 917 65 887 

7 15 

- 3 

4 808 5 755 

33 794 85441 

Not 16 Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Realisationsförlust värde-
papper inom kapital-
förvaltningen -778 -10 139 - 778 -9 968 

Räntekostnader -81 -59 -46 -37 

Räntekostnader, 
koncernföretag - - -2 695 -958 

Övrigt -25 -255 - -2 

Summa -884 -10 453 -3 519 -10 965 
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Not 17 Ande lar i koncernföretag 

Ingående onskoffningsvärden 

Likvidotion 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Antal Kvat-
Bolog oktier värde 

Almi Företagsportner 
Blekinge AB 
org nr 556488-1158, 
säte Korlskrono 10 200 100 

Almi Företogsportner 
GotlondAB 
org nr 556488-1166, 
säte Gotlond 5 100 100 

Almi Företagsportner 
GävleDolo AB 
org nr 556875-0482, 
säte Borlänge 255 100 

Almi Företagsportner 
Hallond AB 
org nr 556488-1299, 
säte Holmstod 5 100 100 

Almi Företagsportner 
Jönköping AB 
org nr 556488-1281, 
säte Jönköping 5 100 100 

Almi Företogspartner 
Kalmar Län AB 
org nr 556488-1273, 
säte Oskarshomn 15 300 100 

Almi Företogsportner 
Kronoberg AB 
org nr 556488- 1265, säte 
Växjö 5 100 100 

Almi Företagsportner Mitt AB 
org nr. 556750-3312, 
säte Ostersund 510 1 000 

Almi lnvest Mitt AB 
(dotterbolog till Almi Mitt) 
org nr 556670-2444, 1 000 
säte Härnösond 000 1 

Almi Företogspartner 
Nord AB 
org nr 556735-6398, 
säte Umeå 510 100 

Almi Företagsportner 
Skåne AB 
org nr 556488- 1208, 
säte Malmö 10 200 100 

Almi Företagsportner 
Stockholm Sörmlond AB 
org nr 556141-8392, 
säte Stockholm 15 300 100 

Almi Företogspartner 
UppsolaAB 
org nr 556488-1216, 
säte Uppsola 5 100 100 

Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017 

Moderbologet 

2017 2016 

387 797 387 797 

-51 

387 7 46 387 797 

Kopitol/ 
rösträtts- Bokfört 
andel, % värde (Tkr) 

51 25,5 

51 25,5 

51 1 521,0 

51 25,5 

51 25,5 

51 25,5 

51 25,5 

51 51,0 

- -

51 51 ,0 

51 797,6 

51 102.4 

51 510,0 

Bolag 

Almi Företogsportner 
Värmland AB 
org nr 556488-1315, 
söte Karlstod 

Almi Företogsportner Väst AB 
org nr 556488-1307, 
säte Göteborg 

Almi lnvest Fond SI AB 
(dotterbolog till Almi Väst) 
org nr 556201-6922, 
säte Göteborg 

Almi Företogsportner 
Mälardolen AB 
org nr 556800-3312, 
säte Västerås 

Portnerinvest i 
Mellonsverige AB 
(dotterbolog till Almi 
Mälordolen) 
org nr. 556428-2423, 
säte Orebro 

~lmi Företogsportner 
Ostergötlond AB 
org nr 556488-1331, 
säte Linköping 

Almi Eost Sweden AB 
(c;!otterbolog till Almi 
Ostergötlond) 
org nr 559053-9499, 
säte Linköping 

Almi lnvest AB 
org nr 556667-8412, 
säte Stockholm 

Almi lnvest 
Norro Mellansverige AB 

(dotterbolog till Almi lnvest) 
org nr. 556764-9412, 
säte Ostersund 

Almi lnvest Smålond 
och ÖornoAB 
(dotterbolag till Almi lnvest) 
org nr. 556764-9396, 
säte Ostersund 

Almi lnvest Stockholm AB 
(dotterbolog till Almi lnvest) 
org nr. 556764-9354, 
säte Ostersund 

Almi lnvest Västsverige AB 
(dotterbolog till Almi lnvest) 
org nr 556764-9370, 
säte Göteborg 

Antol Kvot-
oktier värde 

5 100 100 

19 334 100 

400 000 100 

1 275 100 

10000 10 

10 200 100 

50 000 100 

1 000 
000 0,10 

100 000 1 

100 000 1 

100 000 1 

100 000 1 

Not17 

Kopitol/ 
rösträtts- Bokfört 
ondel, % värde (Tkr) 

51 25,5 

51 1 259, 1 

- -

51 51,0 

- -

51 25,5 

- -

100 383 199,0 

- -

- -

- -

- -

77 



I I - Not 17-19 

Bolog 

Almi lnvest 
Östra Mellansverige AB 

(dotterbolag till Almi lnvest) 
org nr 556764-9388, 
säte Östersund 

Almi Stockholm 
lnvesteringsfond AB 
(dotterbolag till Almi lnvest) 
org nr 556203-2531 , 
säte Stockholm 

Alm i lnvest Syd AB 
(dotterbolag till Almi lnvest) 
org nr 556624- 2979, 
säte Lund 

TeknoSeed I AB 
(dotterbolag till Almi lnvest) 
org nr 556548-5686, 
säte Lund 

Almi lnvest GreenTech AB 
org nr 559069- 9269, 
säte Stockholm 
(dotterbolag till Almi lnvest) 

Forskarpatent i Syd AB 
(dotterbolag till Almi lnvest) 
org nr 556528-8940, 
säte Lund 

lnnovationspatent 
Sverige AB 

(dotterbolag till 
Forskarpatent i Syd AB) 
org nr 556896-0081 , 
säte Lund 

Summa 

Antal Kvot-
aktier värde 

100 000 1 

1 000 100 

1 000 100 

25 000 4 

100 000 100 

2 000 100 

1 000 100 

Kapital/ 
rösträtts- Bokfört 
andel, % värde (Tkr) 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

387 746 

IFS Rådgivning AB, 556720-1065 har under året likviderats. 

78 

Not 18 Långfristiga ford ringar hos 
koncernföretag 

Ingående anskaffningsvärden 

Årets nedskrivningar 

Årets återförda nedskrivningar 

Utbetalningar 

Utgående anskaffningsvärden 

Moderbolaget 

2017 2016 

363 675 311 272 

-23 297 -51 945 

23 800 23 748 

42 000 80 600 

406 178 363 675 

Avser medel som tillförts Almi lnvest AB, dess dotterbolag och lnvest Mitt AB. 
Medlen skall i huvudsak användas för att investera i riskkapital. 

Nedskrivning avser reglering av fordringarna motsvarande kostnader för 
driften av riskkapitalverksamheten. Merparten av återförda nedskrivningar 
är hänförliga till de foll där bolagen har gjort positivt realisationsresultat. 

Utbetalningar avser ny finansiering i koncernens riskkapitalbolag i sam
band med uppstart av ny fondperiod. 

Not 19 Andelar i intresseföretag 
Koncernen 

2017 2016 

Ingående anskaffningsvärden 274 251 361 650 

Förvärv av intresseföretag 10 650 19 901 

Avyttring av intresseföretag -25 257 -56 784 

Konkurser och likvidationer -13 029 -
Omklassificeringar -26 260 -50 516 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 220 354 274 251 

Ingående nedskrivningar -152 152 -174174 

Försäljning av intresseföretag 17 157 47 077 

Konkurser och likvidationer 13 029 -
Omklassificeringar 27 673 37 404 

Återförda nedskrivningar 23 121 9 758 

Årets nedskrivningar -36 480 -35 332 

Resultatandelar i intresseföretag -22 105 -36 896 

Omklassificeringar 10 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -129 757 -152152 

Bokfört värde 90 5971 122 099 

Koncernen har under räkenskapsåret erhållit utdelningar från intresse
företag uppgående till 420 (545) Tkr. Dessa har redovisats som intäkt i 
resultaträkningen, Not 11 Resultat från riskkapitalverksamhet. 

Koncernen har under året förvärvat aktier i 18 (26) intressebolag och 
avyttrat aktier i 6 (13) intressebolag. 

Almi års - och hållbarhotsredovisning 2017 



2017 

Företagets nomn Org.nr Söte 

AB Reolisotor Robotics 556785-2263 Troso 

ALUWAVEAB 556547-5695 Mölndol 

Anolytech AB 556780-3019 Ystod 

AQWARYAB 556860-7591 Linköping 

Broin Stimulotion AB 556860-2154 Umeå 

Colejo Future lntelligence AB 556934-3212 Sundsvall 

ComCoil Systems Sweden AB 556805-8795 Korlstod 

CoreLigo AB 556890-8585 Österåker 

Dotochossi LARM AB 556740-6250 Jönköping 

Devv.itAB 556976-5372 Helsingborg 

Edevo AB 556781-8769 Linköping 

Evothings AB 556935-8848 Stockholm 

Gorden Girl Holding AB 556946- 1535 Åtvidaberg 

GRADIENTECH AB 556788-9505 Uppsolo 

ldeo Notion AB 556921-2805 Gotlond 

lnporlmonogement AB 556972-3223 Korlstod 

JustCommonSense Europe AB 556757-7597 Korlskrono 

Kompetens och Kopitol i Värmland AB 556489-1355 Korlstod 

KYAB Sweden AB 556707-4975 Luleå 

Linkuro AB 556918-0218 Linköping 

LipumAB 556813-5999 Umeå 

LunoLECAB 556894-6486 Umeå 

LUXBRIGHT AB 556910-9837 Göteborg 

MogCompAB 556661-0407 Eslöv 

Morstrom Composite AB 556324- 3384 Västervik 

MedFilmAB 556894-7518 Vänersborg 

Metrum Sweden Aktiebolag 556660-6868 Göteborg 

MinolyzeAB 556815-0501 Göteborg 

MondoryAB 556884-9268 Stockholm 

myClosetRoom AB 556882-3289 Kolmor 

MYorofoce AB 556902-6791 Hudiksvall 

NOAQ Floodprotection AB 556942-5621 Hudiksvall" 

Portnerinvest Övre Norrland AB 556771-4331 Piteå 

Percepio AB 556771-9686 Västerås 

PP7 Afförssystem AB 556392-2060 Noro 

ProykAB 559018-9071 Jönköping 

Refind Technologies AB 556957-2851 Göteborg 

SCHEMAGIAB 556801-0309 Linköping 

SenseNode AB 556919-7352 Lund 

SpoceTime Communicotion AB 556816-5566 Umeå 

Stockholm Innovation a Growth Copitol AB 556678-4665 Stockholm 

Sweden ICT Solutions AB 556966-8329 Gävle 

Syndigote AB 556951-5686 Umeå 

Techinovo AB 556800-6851 Korlskrono 

Tendero AB 556614-1189 Göteborg 

TrockOptic Sweden AB 556890-1846 Oskorshomn 

Univrses AB 559003-7874 Sträng nös 

Vorgspåret 1 AB 556956-8644 Ludviko 

Wove lmpoct Heot Management AB 556641-2887 Stockholm 

Bolog som ej längre är intressebolog 

Copee Group AB 556669-0292 Göteborg 

Dopresy AB 556637-9904 Norrköping 

Ecofiltrotion Nordic AB (publ) 556706-9835 Stockholm 

Enrod AB 5567 47 -1395 Borås 

Episentec AB 556809-1242 Sollentuna 

Fluicell AB 556889-3282 Göteborg 

GibbleWorld AB 556722-4182 Göteborg 

lntellego Technologies AB 556864-1624 Göteborg 

Almi l:i rs- och hl:illbarhetsredOYisning 2017 

Kopitol
ondel, % 

21,4 

23,0 

28,5 

26,6 

24,5 

25,0 

20,5 

24,6 

32,2 

24,9 

23,9 

24,7 

20,8 

20,4 

20,8 

36,7 

22,0 

20,0 

22,2 

28, 1 

20,0 

23,0 

21,6 

37,0 

40,4 

21,3 

22,9 

30,5 

24,4 

22,3 

22,9 

22,3 

50,0 

22,8 

24,9 

20,3 

37,3 

30,6 

25,7 

32,7 

27,7 

20,0 

21 ,0 

24,3 

23, 1 

22,6 

20,5 

27,8 

38,5 

Röströtts
ondel, % 

21,4 

23,0 

28,5 

26,6 

24,5 

25,0 

20,5 

24,6 

32,2 

24,9 

23,9 

24,7 

20,8 

20,5 

20,8 

36,7 

22,0 

20,0 

22,2 

28, 1 

20,0 

23,0 

21,6 

37,0 

40,4 

21,3 

22,9 

30,5 

24,4 

22,3 

22,9 

22,3 

50,0 

22,8 

24,9 

20,3 

37,3 

30,6 

25,7 

32,7 

27,7 

20,0 

21,0 

24,3 

23, 1 

22,6 

20,5 

27,8 

38,5 

Antol 
ondelor 

422 

179 580 

4 241 

334 100 

16 665 

333 

400 

7 424 

71 350 

88 566 

561 811 

154 650 

33 255 

93 426 

358 

4400 

433 

250 

306 000 

36 049 

290 

50 000 

360 000 

13 033 

13 377 

684 

897 027 

61 214 

2 458 

21 267 

36 138 

15 000 

50000 

163 427 

199 000 

3 200 

298 

874 

5 475 

518 

702 713 

250 

31 139 

532 

78 433 

42 756 

23 751 

250 000 

10 576 

Not 19 

Resultat- Bokfört 
ondel värde 2017 

24 431 

-578 6 779 

-1 425 -
- -

- 91 2 408 

1 044 -
-123 492 

-131 3 229 

-960 1 952 

- 1 850 

-219 2 224 

-661 -
- 1 663 

-2 655 694 

-286 1 038 

1 137 1 650 

69 2 198 

- 250 

- -
-402 2 286 

-232 2 660 

-139 595 

-597 908 

-1 409 1 349 

-254 2 158 

-619 1 686 

-1 048 5 757 

-1 924 4035 

-21 -
-29 -

-374 1 012 

-31 1 134 

3 056 22 068 

-1 038 -
171 990 

-23 1 624 

-637 -
-607 1 343 

-739 1 373 

-193 1 101 

-1 393 2 169 

-172 -
-361 1 436 

227 2 376 

-37 -
-371 1 016 

-605 3 444 

-142 109 

- 236 1 110 

-369 -
-516 -
-100 -
-762 -

- -
-812 -

- -
-192 -
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2017 

Företagets namn 

ISEC lndustriol Security AB 

MolvocomAB 

Psilox AB 

Quontovir AB 

Ruta Ett Entertoinment AB 

Solmission AB 

Sensic AB 

Softstructure Solutions AB 

SolorWove AB 

TWOSELLAB 

XMReolityAB 

Summa 

2016 

Företagets namn 

AB Reolisator Robotics 

ALUWAVEAB 

Anolytech AB 

AQWARYAB 

Colejo Future lntelligence AB 

ComCoil Systems Sweden AB 

Copee Group AB 

CoreligoAB 

Dopresy AB 

Datachassi LARM AB 

Edevo AB 

Enrad AB 

Episentec AB 

Evothings AB 

Fluicell AB 

GibbleWorld AB 

GRADIENTECH AB 

ldeo Nation AB 

lnportmanagement AB 

lntellego Technologies AB 

ISEC lndustriol Security AB 

JustCommonSense Europe AB 

Kompetens och Kapital i Värmland AB 

KYAB Sweden AB 

Linkuro AB 

Lipum AB 

LunoLECAB 

LUXBRIGHT AB 

MagCompAB 

MolvocomAB 

Morstrom Composite AB 

MedFilmAB 

Metrum Sweden Aktiebolag 

MinolyzeAB 

MondoryAB 

MYorofoce AB 

NOAQ Flood Protection AB 

Partnerinvest Övre Norrland AB 

PercepioAB 

PP7 Afförssystem AB 

ProykAB 

8D 

Org nr 

556647-6528 

5567 83-1069 

556933-1928 

556607-7342 

556661-9366 

556666-8793 

556737-4417 

556940-9229 

5567 83-7942 

556777-8492 

556722-7284 

Org.nr 

556785-2263 

556547-5695 

556780-3019 

556860-7591 

556934- 3212 

556805-8795 

556669- 0292 

556890-8585 

556637-9904 

556740-6250 

556781-8769 

556747-1395 

556809-1242 

556935-8848 

556889-3282 

556722-4182 

556788-9505 

556921-2805 

556972-3223 

556864-1624 

556647-6528 

556757-7597 

556489-1355 

556707-4975 

556918-0218 

556813-5999 

556894-6486 

556910-9837 

556661-0407 

556783-1069 

556324- 3384 

556894-7518 

556660-6868 

556815-0501 

556884-9268 

556902- 6791 

556942-5621 

556771-4331 

556771-9686 

556392-2060 

559018-9071 

Söte 

Helsingborg 

Ronneby 

Uppsala 

Uppsala 

Falun 

Kolix 

Stockholm 

Göteborg 

Gävle 

Västerås 

Linköping 

Söte 

Trosa 

Mölndal 

Ystad 

Linköping 

Sundsvall 

Karlstad 

Göteborg 

Österåker 

Norrköping 

Jönköping 

Linköping 

Borås 

Sollentuna 

Stockholm 

Göteborg 

Göteborg 

Uppsala 

Gotland 

Karlstad 

Göteborg 

Helsingborg 

Karlskrona 

Karlstad 

Luleå 

Linköping 

Umeå 

Umeå 

Göteborg 

Eslöv 

Ronneby 

Västervik 

Vänersborg 

Göteborg 

Göteborg 

Stockholm 

Hudiksvall 

Hudiksvall 

Luleå 

Västerås 

Nora 

Jönköping 

Kapital
andel % 

Kapital
andel,% 

23,8 

22,8 

20, 1 

26,6 

25,0 

20,5 

26,9 

23,6 

24,5 

33,2 

23,9 

30,3 

23,2 

23,6 

26,8 

27,4 

25,8 

20,8 

36,7 

23,2 

27,2 

22,0 

20,0 

22,2 

28, 1 

21,7 

23,0 

22,0 

45,1 

20,5 

40,4 

23,3 

29,7% 

30,4% 

21 ,4% 

22,9% 

22,3% 

50,0% 

24,2% 

25,6% 

20,0% 

Röströtts
ondel % 

Rösträtts
andel % 

23,8 

22,8 

20,1 

26,6 

25,0 

20,5 

26,9 

23,6 

21,4 

33,2 

23,9 

30,3 

23,2 

23,6 

26,8 

27,4 

25,8 

20,8 

36,7 

23,2 

27,2 

15,4 

20,0 

22,2 

28, 1 

21,8 

23,0 

22,0 

45, 1 

20,5 

40,4 

23,3 

29,7% 

30,4% 

21,4% 

22,9% 

22,3% 

50,0% 

24,2% 

25,6% 

20,0% 

Antal 
andelar 

Antal 
andelar 

350 

179 580 

1 699 

334 100 

333 

400 

122 952 

6 742 

17 713 

8 872 

561 811 

3 619 

281 

29 650 

70 721 

40200 

87 009 

358 

4400 

46 502 

61 598 

433 

250 

306 000 

36 049 

250 

50 000 

184 

11 356 

34 705 

13 377 

643 

897 027 

61 214 

2 126 

36 138 

15 000 

50000 

151 800 

179 000 

2 900 

Resultat- Bokfört 
andel värde 2017 

-3 144 -
139 -

-272 -

-40 -
-275 -

86 -
-129 -

- 29 -

- 180 -
-77 -

-400 -
-22 105 90 597 

Resultat- Bokfört 
andel värde 2016 

-101 406 

-395 7 357 

-470 3 857 

-857 -

87 554 

21 1 025 

-54 -
-807 2 461 

96 5 861 

-853 1 932 

- 288 2 443 

-490 -
-39 -

-645 1 474 

-1 554 3 705 

- -
-620 2 848 

-170 1 324 

663 1 650 

-549 1 302 

-1 313 4147 

-157 2 132 

- 250 

- -
-120 2 688 

-5 2 492 

263 735 

-481 1 505 

- 2 255 

52 410 

-3 136 2 413 

-82 1 954 

363 6 805 

-2 213 5 959 

-582 804 

-73 2 559 

-268 865 

-8 190 19 012 

-2 995 -
1 344 869 

-38 2 862 

Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017 



2016 

Företagets namn Orgnr Säte 

Quantovir AB 556607-7342 Uppsala 

Refind Technologies AB 556957-2851 Göteborg 

Satmission AB 556666-8793 Kalix 

SCHEMAGIAB 556801-0309 Linköping 

SenseNode AB 556919-7352 Lund 

Sensic AB 556737-4417 Stockholm 

Softstructure Solutions AB 556940-9229 Göteborg 

SolarWave AB 556783-7942 Gävle 

SpaceTime Communicatian AB 556816-5566 Umeå 

Stockholm Innovation &. Growth Capita I AB 556678-4665 Stockholm 

Sweden ICT Solutions AB 556966-8329 Gävle 

Syndigate AB 556951-5686 Umeå 

Techinova AB 556800-6851 Karlskrona 

Tendera AB 556614-1189 Göteborg 

TrackOptic Sweden AB 556890-1846 Oskarshamn 

TWOSELLAB 556777-8492 Västerås 

Univrses AB 559003-7874 Strängnäs 

Vargspåret 1 AB 556956-8644 Ludvika 

Wave lmpact Heat Management AB 556641-2887 Stockholm 

Bolag som ej längre är intressebolag 

Agricam Aktiebolag 55679~-1905 Linköping 

AptahemAB 556970-5782 Malmö 

BambuserAB 556731-3126 Stockholm 

BioResonator Good Eye AB 556895-1817 Umeå 

Branäs Hotellfastighet AB 556885-7725 Karlstad 

Capillary Concrete AB 556898-1855 Mölndal 

Ecofiltration Nordic AB (publ) 556706-9835 Stockholm 

ELTS Holding AB 556787-3079 Gävle 

Energy Converting Wind Sweden AB 556783-4352 Olofström 

ExScale Biospecimen Solutions AB 556892- 6090 Uppsala 

Finepart Sweden AB 556888-1063 Bollebygd 

HAWC lnternational Aktiebolag 556752-7410 Bollnäs 

Intuitive Aerial AB (publ) 556819-1984 Linköping 

Kungsbergets Hotellfastighet AB 556847-7920 Sandviken 

Lunova AB 556599-9819 Luleå 

Pastair AB 556868-4293 Lund 

Plejd AB 556790-9477 Göteborg 

Psilox AB 556933-1928 Uppsala 

QSO lnterferometer Systems AB 556925-6364 Halmstad 

Quickomat AB 556572-6360 Linköping 

redhot diagnostics AB 556861-7731 Umeå 

Ruta Ett Entertainment AB 556661-9366 Falun 

SmartPlanes i Sverige AB 556675-3462 Skellefteå 

Solutions for tomorrow AB 556857-1904 Tingsryd 

SportswikAB 556905-5006 Umeå 

XMRealityAB 556722-7284 Linköping 

Zoomability AB 556850-2206 Västerås 

ZoorumAB 556835-4038 Umeå 

Summa 

Almi l:i rs- och håtlbarhelsredovisning 2017 

Kapital
andel % 

49,6 

37,3 

27,3 

31,0 

21,2 

22,2 

21,7 

21 ,2 

27,4 

27,7 

20,0 

22,4 

24,9 

23, 1 

20,0 

21,9 

20,5 

27,8 

38,5 

Rösträtts
andel % 

49,6 

37,3 

27,3 

31,0 

21 ,2 

25,7 

21,7 

21,2 

27,4 

27,7 

20,0 

22,4 

24,9 

23, 1 

20,0 

21,9 

20,5 

27,8 

38,5 

Antal 
andelar 

1 170 

298 

958 

874 

3 690 

45 180 

200 

110 887 

374 

702 713 

250 

20 230 

532 

78 433 

29 160 

7 321 

23 751 

250000 

10 576 

Not19 

Resultat- Bokfört 
andel värde 2016 

-118 -
-288 264 

1 104 841 

-396 2 442 

-256 1 362 

-247 -
108 -

-702 573 

-264 1 294 

-900 3 855 

-114 -
-406 1 797 

156 2 149 

-920 -
- 971 

-328 1 414 

-550 4049 

548 · 250 

2 119 1 923 

-325 -
-118 -
-612 -
-229 -

160 -
-176 -

-777 -
168 -
251 -

-525 -
-327 -

74 -
- 3 046 -

420 -
-288 -
-14 -

-242 -
-131 -
-815 -

345 -
-95 -

- 2 539 -
581 -

-581 -
-10 -

- 1 215 -
-717 -

-1 -
-36 896 122 099 
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Not 20-23 

Not 20 And ra långfristiga värdepappers
innehav 

Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Ingående 
anskaffningsvärden 1 000 912 913 589 2 663 4054 

Förvärv 170 674 151 814 - -
Avyttringar -133 738 -87 674 -6 - 1 391 

Konkurser och likvidationer -2 519 -25 482 - -
Omklassificeringar 21 395 48 665 - -
Utgående ackumulerade 1056724 1000912 2 657 2 663 
anskaffningsvärden 

Ingående nedskrivningar -402 484 -334 817 -1 224 -1 368 

Avyttringar 65 052 59 316 - -
Konkurser och likvidationer 2 519 - - -
Omklassificeringar -22 550 -35 806 - -

Återförda nedskrivningar 58 572 52 838 966 256 

Årets nedskrivningar -98 879 -144015 - 153 - 112 

Utgående ackumulerade -397 770 -402 484 -411 -1 224 
nedskrivningar 

Bokfört värde 1 658 9541 598 4281 2 2461 1 439 

Not 21 Andra långfristiga ford ringar 

Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Ingående 
anskaffningsvärden 36 580 41 216 9 538 -
Tillkommande fordringar 20 726 31 967 - 10000 

Konverteringar -9 674 -27 420 - -
Amorteringar -1 298 -10 736 - -
Kapitaliseringar 391 275 - -
Nedskrivningar 633 -724 -372 -462 

Omklassificeringar - 2 002 - -

Utgående ackumulerade 47 358 36 580 9 166 9 538 
anskaffningsvärden 

I koncernen består posten framförallt av konvertibla lån. Moderbolagets 
fordran avser fordran på Partnerinvest Övre Norrland AB, vilket i koncernen 
klassificeras som fordran på intressebolag. 

82 

Not 22 Utlåning 
Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Rörelselån 

Ingående värde 
lånefordringar 6 548 128 5 622 542 6 548 128 5 622 542 

Utlåning 2 334 973 2 953 002 2 334 973 2 953 002 

Amorteringar -2 001 299 -1 838 862 -2 001 299 -1 838 862 

Konstaterade 
kreditförluster -229 691 -191 155 -229 691 -191 155 

Kapitaliserad ränta 248 2 382 248 2 382 

Värdereglering lån i 
utländsk valuta 361 219 361 219 

Utgående värde 6 652 720 6 548128 6 652 720 6 548128 
lånefordringar 

Ingående reserv för 
befarade låneförluster -1 083 475 -1 065 616 -1 083 475 -1 065 616 

Förändring av reservering 
överförda lån - 35 - 35 

Förändring av reservering 
för befarade förluster 11 420 - 17 894 11 420 - 17 894 

Utgående reserv för -1 072 055 -1083475 -1072055 -1 083 475 
befarade förluster 

Lånefordringar netto I 5 580 6651 5 464 6531 5 580 6651 5 464 653 

Summa 1 5 580 6651 5 464 6531 5 580 6651 5 464 653 

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Förutbetalda hyror 8 173 8 299 1 098 939 

Räntefordringar utlåning 8 222 9 162 8 222 9 162 

Övriga upplupna 
intäkter 56 081 46 619 21 127 8 838 

Övriga förutbetalda 
kostnader 2 674 2 223 1 281 1 167 

Summa 75150 66 303 31 728 20 106 
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Not 24 Övriga kortfristiga placeringar 
2017 2016 

Bokfört Marknads- Bokfört Marknads-
Koncernen värde värde värde värde 

Räntefonder 1 426 065 1 451 534 1 431 759 1 456 540 

Aktiefonder 89 095 118 358 121 397 153 373 

Summa 1 515160 1569892 1553156 1609913 

Moderbolaget 

Räntefonder 1 115 187 1 131 376 1 229 946 1 249 584 

Aktiefonder 89 095 118 358 121 396 153 373 

Summa 1 204 282 1249734 1 351 342 1 402 957 

Not 25 Övriga långfrist iga skulder 
Koncernen 

2017 2016 

Långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen: 

Medel från EU, 
Tillväxtverket och 
regionala samer-
betspartners att 
använda som riskkopital 
i mindre och medelstora 
bolag' 1 272 990 1 131 981 

Nedskrivning -388 589 -375 727 

Summa 884401 756 254 

Långfristiga skulder som förfaller inom fem år: 

Tillväxtverket, medel för 
förlusttäckning utlåning i 
Stödområde B 

AB Svensk Exportkredit, 
för finansiering ov 
exportlån 

Övriga skulder 

Summa 

Summa övriga 
långfristiga skulder 

9 656 14414 

6 918 10 129 

18 921 18 770 

35495 43 313 

919 896 799 567 

Moderbologet 

2017 2016 

- -
- -
- -

9 656 14 414 

6 919 10 129 

- -
16 575 24 543 

16575 24543 

1) En mindre del används normalt för den löpande driften i riskkapitalverksamheten. 
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Not24-28 

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Personalrelaterode 
poster 23 062 22 997 3 469 4371 

Övriga upplupno 
kostnoder 27 245 18485 8 241 5 911 

Förutbetalda anslag 27 710 45 087 11 760 25 285 

Övriga förutbetalda 
intäkter 875 1 214 875 1 214 

Summa 78 892 87 783 24 345 36 781 

Not 27 Justeringar för poster som inte ingår i 
ka ssaflödet 

Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Kreditförluster lån 215 924 206 723 215 924 206 723 

Avskrivningar 
immateriella 
onlöggningstillgångar 11 833 11 283 11 833 11 283 

Avskrivningar materiella 
anläggningstillgångar 3 310 3 359 677 652 

Netto nedskrivningar/ 
återföringar av 
finansiella tillgångar 75 836 116 580 -813 1 247 

Nedskrivning av andra 
långfristiga fordringar 9 891 -5 529 372 462 

Nedskrivningar av 
övriga långfristiga 
skulder -12 863 -76 367 -1 803 -
Anslag till dotterföretag 
(förlusttöckning risk-
kapital) - - -452 11 894 

Värdereglering 
konvertibler -18 287 26 075 - -
Realisationsresultat -222 795 -123697 -28 632 -16 713 

Konverteringar/ 
omklassificeringar -8 173 -15 314 1 924 -155 

Resultatandel i 
intresseföretag 77 36 896 - -
Summa 54753 180 009 199 030 215393 

Not 28 Eventua lförp liktelser 
Koncernen Moderbolaget 

2017 2016 2017 2016 

Tecknade garantier 72 826 52 434 72 826 52 434 

Åtagande genom 
direkt delägarskap i 
aktiebolag 51 948 41 047 - -
Åtagande genom 
indirekt delägarskap i 
aktie- eller kommandit-
bolag 214 421 - -

124 988 93 902 72 826 52434 
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Not28-30 

Tecknade garantier 
Almi beviljar garantier för kundernas bankgarantier, lån eller röknings
krediter i situationer när kundens egen säkerhet är otillräcklig eller 
när det handlar om tillfälliga behov av rörelsekapital. Garantitiden är 
högst sex år för bankgaranti och lån samt normalt en till sex månader 
och högst två år för garanti för rökningskredit. De angivna beloppen 
motsvarar Almis totala maximala åtagande. En sammanvögd prognos 
avseende risken för utbetalning med hänsyn tagen till rating för samtliga 
kunder uppgår till 7,3 procent eller högst 5,3 miljoner kronor. 

Beslutade ägarkapitalinvesteringar 
Det är sannolikt att de interna åtagandena kommer att leda till utbetalning 
under 2018 eller senare varvid koncernen kommer att erhålla motsvarande 
tillgång i form av aktier i portföljbolag. 

Not 29 Vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 993128371 

Årets resultat 184 385 027 

Summa kronor 1 177 513 398 

Styrelsen föreslår att de ansamlade vinstmedlen överförs i ny räkning: 

I ny rökning överförs 

Not 30 Vä sentliga händelser efter 
räken skapsårets slu t 

1177513398 

1 177 513 398 

Inga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar den finan
siella rapporten. 
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Försäkran 

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran vid undertecknande ov årsredovisningen år 2017 
Vi försäkrar att årsredovisningen, såvitt vi känner till, är upprättad i överensstämmelse med god 

redovisningssed, att lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och att inget ov väsentlig 
betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild ov bolaget som skapats ov årsredovisningen. 

)/~4-
Nicolos Hossbjer 

llL~ 
' Andreas Schroff 

ARBETSTAGAR REPRESENTANT 

Almi å n - och hållbcrhetsredovisning 2017 

Vår revisionsberättelse hor lämnats 13 mors 2018 
DeloitteAB 
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-• Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Almi Företagspartner AB 
organisationsnummer 556481-6204 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen för Almi Företagspartner AB för räkenskaps
året 2017-01-01-2017-12-31 med undantag för bolagsstyr
ningsrapporten på sidorna 58-63. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 52-85 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern
redovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbola
get och koncernen 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 tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncern redovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra infor
mationen återfinns på sidorna 1-51 samt 89-90 men inne
fattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende dessa. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den infor
mation som identifieras ovan och överväga om informatio
nen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis

ningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
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revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verks.i,mheten. 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 huru
vida årsredovisningen och koncernredovisningen som hel
het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel , 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 revi
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Almi Företags
partner AB för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel
sens 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 Revi
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbola
get och koncernen 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 tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är sryrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner 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 och koncernens verksamhersarr, omfattning 
och risker ställer på storleken av moderbolagets och kon
cernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

S ryrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
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. Den verkställande direktören ska 
sköra 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 
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Revisionsberättelse 

bedöma om någon sryrelsefedamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldigher 
mor bolaget, eller 

• på något annat sätt handlar i strid med akriebolagsla
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio
ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt utta
lande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med akriebolagslagen. 

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspekrionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten 
Det är sryrelsen som har ansvaret för bolagssryrningsrap
porten på sidorna 58-63 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagssryrningsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av bolagssryrningsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revi
sion enligt lnternarional Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden. 

En bolagssryrningsrapport har upprättats. Upplysningar 
i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 års
redovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma 
lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredo
visningens övriga delar samt är i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen. 

Stockholm den 13 mars 2018 
DeloirreAB 
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Revisors rapport över 
översiktlig granskning av 
Almi Företagspartner ABs 
hållbarhetsredovisning 

Till Almi Företagspartner AB 

Inledning 
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Almi Företags
parmer AB att översiktligt granska Almi Företagsparmer 
ABs hållbarhetsredovisning för år 2017. Företaget har defi
nierat hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 24. 

Styrelsens och företagsledningens 
ansvar, för hållbarhetsredovisningen 
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret 
för att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med 
tillämpliga kriterier, vilka framgår på sidorna 24 i håll
barhemapporten, och utgörs av de delar av Sustainability 
Reporting Guidelines (utgivna av The Global Reporting 
lnitiative, G Rl) som är tillämpliga för hållbarhetsredovis
ningen, samt av företagets egna framtagna redovisnings
och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den 
interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredo

visningen grundad på vår översiktliga granskning. Vi har 
utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 
3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och över
siktliga granskningar av historisk finansiell information. 
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för upprättandet 
av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk gransk
ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt IAASBs standarder 
för revision och god revisionssed i övrigt har. 

Revisionsförecaget tillämpar ISQC 1 (lnternational 
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt 
system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumentera
de riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska 
krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav 
i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhål

lande till Almi Företagsparmer AB enligt god revisorssed 
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i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga om
ständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 
revision utförts. 

Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har. 

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företags
ledningen valda kriterier, som definieras ovan. 

Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av 
hållbarhetsredovisningen. 

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning 
är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund 
för vårt uttalande nedan. 

Uttalande 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kom
mit fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och företags
ledningen angivna kriterierna. 

Stockholm den 13 mars 2018 

DeloitteAB 
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Åke Heden 
Ledamot sedan 2013 
Född: 1950 
Senior rådgivare 
Tidigare befattningar: Auktoriserad 
revisor och delägare Ernst a Young, 
kommunalråd Enköpings kommun, 
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Utbildning: Civilekonom 
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Post- och telestyrelsen, ledamot 
Grimaldi Industri AB, VenCap 
Industrier AB, Plockmatic lnternational 
AB och Ekoväst lnvest AB 

Kriahina Starck Enman 
Suppleant för arbetstagar
representant sedan 2016 
Född: 19n 
Rådgivare i Almi FOretagspartner 
Nord AB 
Tidigare befattningar: Rådgivare och 
projektledare Almi, egen företagare, 
marknodsassistent Heidelberger 
Druckmaschinen AG 
Utbildning: AS in Marketing 
Management and Internationell 
Business 
Andra styrelseuppdrog: Styrelse
ledamot HSB Norr och Luleå Ridklubb 
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Birgitta Ågren Böhlin 
Ordförande sedan 2013 
Född: 1948 
Tidigare befattningar. Tf general
direktör Tillväxtverket, vd och 
koncernchefSamhall AB, gd 
Försvarets Materielverk, sjukhus
direktör Huddinge Universitetssjukhus, 
ekonomidirektör Sveriges Television 
Utbildning: Civilekonom 
Andra styrelseuppdrag: Ordförande 
Lernia och Försäkringskassan 

Agnele>Mårdsjö 
Ledamot sedan 2013 
Född: 1958 
Nöringslivschef Västra 
Götalandsregionen 
Tidigare befattningar: Analyschef 
Västra Götalandsregionen, 
chef tillväxtgruppen Västra 
Götalandsregionen, anställningar 
Bohuslandstinget och Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus lön 
Utbildning: Samhällsvetare 
Andra styrelseuppdrag: Ledamot 
Music Factory AB, Brewhouse 
Innovation AB och August 
Abrahamssons stiftelse 

Andreaa Schroff 
Arbetstagarrepresentant sedan 2016 
Född: 1975 
Rådgivare Almi Företagspartner 
Kronoberg AB 
Tidigare befattningar: Logistikchef 
Dynapac AB/ Atlas Copco CTO AB, 
regionchef Komatsu Forest Sweden 
AB, logislikchef Geting• 
Oisinfection AB 
Utbildning: Civilekonom 
Inga andra styrelseuppdrag 

Anderw Byatröm 
Ledamot sedan 2013 
Född: 1958 
Biträdande Regiondirektör/ 
Förvaltningschef Regional Utveckling 
Tidigare befattningar: Verksamhets
chef Östersunds Kommun, 
förvaltningschef Östersunds Kommun, 
regiondirektör Regionförbundet 
Jämtland Härjedalen 
Utbildning: Lärare, toppledarutbildad 
Inga andra styrelseuppdrog 

Henrick Petteraaon 
Suppleant för arbetstagarrepresen
tant sedan 2017 
Född: 1984 
Rådgivare Almi Företogsportner 
Gotland AB 
Tidigare befattningar: Rådgivare 
Swedbank, revisorsassistent Grant 
Thornton 
Utbildning: Fil kond i företag s
ekonomi 
Andra styrelseuppdrog: Arbets
tagarrepresentant Alm i Företags
partner Gotland AB 

Anna SOderblom 
Ledamot sedan 2014 
Född: 1963 
Forskare och lärare Hondelshögskolan 
i Stockholm. 
Tidigare befattningar: Supportchef 
och marknadsdirektör Microsoft 
Norden, marknadsdirektör Posten Brev, 
investment manager Startupfadory, 
investment manager Industrifonden. 
Utbildning: Universitetsxomen i 
matematik, ekonomie doktor 
Andra styrelseuppdrog: Ordförande 
Advenica AB, ledamot Poolia AB, 
Excanto AB, Länsförsäkringar Liv och 
BTSGroupAB 

Nicolo1 Haubjer 
Ledamot sedan 2013 
Född: 1967 
Entreprenör 
Tidigare befattningar: Vd HMS 
Natworks AB (pub!) 
Utbildning: Tekn. Dr h.c. 
Informationsteknologi 
Andra styrelseuppdrag: Ordförande 
Tequity AB, Sydsvenska Handelskam
maren, Sigicom AB, Slottsmöllan AB 
och lidh Reklam Förvaltnings AB. 
Ledamot Cybercom AB, Stiftelsen 
Chalmers Tekniska Högskola, Consafe 
Logistics AB och Lumen Radio AB 

Pia Sondvik 
Ledamot sedan 2017 
Född: 1964 
Vd RISE Research lnstitutes ofSweden 
HoldingAB. 
Tid igare befattningar: Vd Lönsförsäk
ringar Jämtland. Tidigare rektor vid 
Luleå tekniska universitet 
Utbildning: Teknologie doktor och 
docent i kvalitetsteknik 
Andra styrelseuppdrag: Ordförande 
RISE Research lnstitutes of Sweden, 
vice preses presidium Kung. 
lngenjörsvetenskapsakademien, 
ledamot Entreprenörskapsforum och 
Kungliga tekniska högskolan 

Christina Wahlman 
Arbetstagarrepresentant sedan 2015 
Född: 1969 
Rådgivare Almi Företagspartner 
Uppsala AB 
Tidigare befattningar: Privatrådgivare 
Länförsäkringar Bank, företagsråd
givore Nordea, placeringsrådgivare 
Handelsbanken 
Utbildning: Ekonomie kandidat 
Ingo andra styrelseuppdrag 
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Koncernledning 

Göran Lundwall, 
Vd och Koncernchef 

Lotta Löfgren, 
Finansdirektör 

Carina Nordström, 
Chef Affärsutveckling 
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Anna Hallberg, 
Vice vd Chef Affärsområde 
Företagspartner 

Lars Mårdbrant, 
Kommunikationsdirektör 

Eva Ottne, 
Hr-Direktör 

Mikael Karlsson, 
Vd Almi lnvest 
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