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Sveriges mest aktiva affärsutvecklare
Uppdrag
• Stärka det svenska näringslivets
utveckling och verka för hållbar
tillväxt.
• Komplement till den privata
marknaden.
• Tillgänglig i hela landet.
• Bidra till hållbar tillväxt i företagen
och ett jämställt företagande.
• Särskilt fokus på företag i tidiga
skeden, kvinnor och personer med
utländsk bakgrund.
2

Cirka 550 medarbetare
på 40 orter över hela
landet.
Almi erbjuder:
- Riskkapital
- Lån
- Affärsutveckling

2021 - Hög aktivitet och bättre än
väntat
• Färre konkurser än väntat
• Förnyad efterfrågan på krisfinansiering från främst från
restaurang och service
• Grön satsning för hållbart företagande
– Grönt lån för SME lanserat
– Affärsutvecklingstjänster för grön omställning har utvecklats
– Ett exkluderingsramverk är utarbetat vilket innebär att Almi bör avstå från
engagemang i företag som i framställning eller användning av sina produkter
och tjänster riskerar att signifikant skada miljön, klimatet eller människor
fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt
– Greentechfonden (inriktning mot reducering av klimatgaser) har investerat
127 miljoner kronor inom bland annat förnyelsebar energi, smarta nät,
biogas, agritech, avancerade miljövänliga material och sensornätverk.

• Insatser för fokusgrupper
– kompetensutveckling av medarbetare i "Inkluderande affärsmannaskap"
– riskkapitalverksamheten är ledande i branschen när det gäller kvinnor
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Eat Create Sleep

Dataspel som ställer svåra frågor och låter
spelarna utforska svaren.
Almis roll: Riskkapital och affärsutveckling

2021
Utbetalda lån
3 410 (5 158) st

Utbetalt lån
2 199 (3 166) mkr

Lånestock
5 913 (6 046) mkr

Investeringar
192 (175) bolag

Investeringar
437 (316) mkr

Portföljbolag
372 (354) st

Affärsutvecklingsinsatser
12 683 (11 507) st

Unika kunder
9 752 (10 542) st

Finansiell utveckling
januari – december 2021

MediTuner

Astmaappen AsthmaTuner hjälper patienten att
själv mäta sin astmastatus för att få en
rekommendation på inhalator och dosering.
Almis roll: Riskkapital och lån
5

• Resultatet ökade till 221 (82) mkr
– Rörelsens intäkter minskade
till 1 093 (1 107) mkr
– Rörelsens kostnader ökade till
884 (819) mkr
– Resultat från
riskkapitalverksamheten ökade
till 110 (70) mkr
– Kreditförluster minskade till
121 (329) mkr
– Finansnettot minskade till 22
(53) mkr

Strategiska mål för hållbart värdeskapande
Hållbar tillväxt i små och medelstora företag
Mål: Lansera grönt lån under första halvåret 2021.
• Grönt lån* lanserades den 1 juni 2021.
Hållbart Almi
Mål: Engagemangs-index i medarbetarundersökningen
ska uppgå till minst 85.
• Engagemangsindex uppgick till 86 i 2021 års enkät.
Hållbart Almi

God affärsetik
Mål: God kundkännedom genom fastställd
kundkännedomsprocess ska vara genomfört i 100 % av
samtliga aktiva affärsrelationer.
• Utfall 100 %

Uppdragsmål
Tillväxt i kund- och
portföljföretagen
De företag som tar del av
Almis insatser ska ha en
omsättningstillväxt i procent
som överstiger
jämförelsegruppens.
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Fokusgrupper
Kvinnor och personer med
utländsk bakgrund
Andelen kvinnor och personer
med utländsk bakgrund bland
de företagare (mätt på högst
rankade företagsledaren) vilka
tar del av Almis insatser ska
vara högre än för jämförelsegruppen.

Fokusgrupper
Tidiga skeden
Andelen företagare och
företag i tidiga skeden
(uppstart- och expansionsfas) ska uppgå till minst 80
procent av totala antalet
unika kunder.

Måluppfyllnad 2021

Måluppfyllnad 2021

Processen för mätning under översyn varför utfall inte kan
presenteras

87 (79) procent

Uppdragsmål
Mål marknadskomplettering
- komplement till privat marknad
- rapportera strategier för marknadskomplettering – fokus senaste året
Måluppfyllnad 2021
• Produkter och tjänster: utvecklas och anpassas efter kundbehov.
• Lån: högre risk, konsekvent prissättning.
• Riskkapital: tillsammans med privata investerare, samma villkor.
• Affärsutveckling: till företag i mycket tidigt skede, början av tillväxtresa.
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Ekonomiska mål
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Resultat

Soliditet

Opibus

Almi-koncernens resultat efter
finansiella poster ska vara
positivt.

Almi-koncernens soliditet ska
överstiga 70 procent.

Konvertering av fordon till eldrift.

Måluppfyllnad 2021

Måluppfyllnad 2021

Utfallet för 2021 uppgick till
221 mkr.

Utfallet per den 31 december
2021 var 87,6 procent.

Almis roll: Lån
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