
Almi Företagspartner Nord AB Protokoll 
Org nr 556735-6398 Datum
Årsstämma 2021 2021-04-21

Protokoll – Årsstämma Almi Företagspartner Nord AB

Tid: 21 april 2022, kl 08.30 – 09.30

Plats: Digitalt möte; Microsoft Teams/Telefon

Närvarande: Region Norrbotten genom Nils-Olov Lindfors
Region Västerbotten genom Anna Ramnemark
Almi Företagspartner AB genom Maroun Aoun

Leif Karlsson, styrelsens ordförande
Fredric Genberg, VD
Karl Hardell, vid protokollet

§ 1 Stämman öppnas
Stämman öppnades av Leif Karlsson

§ 2 Val av ordförande vid stämman
Leif Karlsson valdes till ordförande vid stämman. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande 
aktieägare. 

Antal
aktier

Antal
röster

Nils-Olov Lindfors, ombud för Region Norrbotten 245 245

Anna Ramnemark, ombud för Region 
Västerbotten

245 245

Maroun Aoun, ombud för Almi Företagspartner 
AB

510 510

Totalt antal aktier och röster 1 000 1 000

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid 
stämman som godkände förteckningen som röstlängd.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare
Ordförande uppdrog åt Karl Hardell att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare
Stämman beslutade att till justerare välja samtliga närvarande 
ombud för aktieägarna.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning,
med undantag för en justering av punkt 11 i utskickad dagordning. 
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Justeringen innebär att punkt 11 b, styrelsens redovisning, numera 
ingår i punkt 11 som en enda sammanhängande punkt. 

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Protokollföraren upplyste om att det i bolagsordningen föreskrivs att 
kallelse till årsstämman ska utfärdas senast 4 veckor före stämman. 
Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

Härefter lämnades följande upplysning: Kallelse har med postgång 
skickats till ägarna daterad den 21 mars 2022. Kallelse samt underlag
har även distribuerats digitalt. 

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt 
granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021.01.01 – 2021.12.31 jämte 
revisionsberättelsen samt granskningsrapporter från 
lekmannarevisorerna lades fram  
(bifogas orginalprotokollet som bilaga 1).

§ 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

Ordförande och VD redogjorde för styrelsens arbete och överlämnade 
en skriftlig rapportering enligt ägarnas anvisningar (bifogas 
orginalprotokollet som bilaga 2). 

VD presenterade måluppfyllelse för bolaget. Särskilt belystes att vi 
når upp till våra uppsatta mål. Året har innefattat några 
pensionsavgångar och således även ett antal nyrekryteringar. 2021 
års utfall och den resultatavvikelse mot fastlagd budget förklaras till 
största del av uteblivna projektintäkter. 

§ 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och 
balansräkningen, disposition beträffande bolagets vinst och 
förlust enligt den fastställda balansräkningen och 
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören

Stämman beslutade att:

a) fastställa de i styrelsens årsredovisning för bolaget intagna 
resultaträkning och balansräkning

b) bolagets förlust ska disponeras i enlighet med det förslag till 
vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, 
samt

c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.01.01 – 2021.12.31.

Noteras att Nils-Olov Lindfors deltog inte i beslutet då han även 
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företräder styrelsen som ledamot. 

§ 11 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare 
beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare

Ordförande upplyste stämman om att årsstämman den 22 april 2021 
beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
Därefter följd av en muntlig redovisning på årsstämma av granskning 
av ersättning till ledande befattningshavare

”Vd:s ersättning består av en fast månadslön utan rörlig ersättning. 
Till detta kommer pension och övriga förmåner i form av förmånsbil. 
Vd:s ersättning har granskats av Almis Internkontrollfunktion och av 
Deloitte. Inga [väsentliga] avvikelser har rapporterats. Styrelsens 
uppfattning är därmed att riktlinjerna som fastställdes av stämman 
den 22 april 2021 har följts.” 

§ 12 Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för 
stämmans godkännande (bifogas originalprotokollet som bilaga 3) 

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut 
om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det 
noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat att pröva 
och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att 
implementeras inom ramen för det koncerngemensamma 
ledningssystemet.

§ 13 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, 
styrelseledmöter, styrelseordförande, revisor, 
lekmannarevisor och valberedning

Redogjordes för förslag till beslut om styrelseledamöter, 
styrelseordförande och valberedning samt arvode till styrelsen och 
kreditdelegationen. Redogjordes vidare för styrelsens förslag till 
beslut om revisor och arvode för revisorns arbete. 

§ 14 Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och 
revisorer 

Stämman beslutade att arvode till styrelse och revisor ska utgå enligt 
följande:

3

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 61C78A1C-CA86-4E71-B817-893384809956. Page 3 of 7.



Almi Företagspartner Nord AB Protokoll 
Org nr 556735-6398 Datum
Årsstämma 2021 2021-04-21

Årligt arvode
Styrelsens ordförande  118 750 kronor
Styrelsens vice ordförande 66 250 kronor
Styrelseledamot 46 250 kronor

Om styrelsen i bolaget beslutar att inrätta en kreditdelegation får 
arvode till ledamot, som utses för arbete i sådan delegation, utgå 
med ett rörligt arvode om 1 100 kronor för ett sammanträde med en 
sammanlagd mötestid om upp till två timmar och 2 200 för 
sammanträde med en sammanlagd mötestid om över två timmar.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Almi-koncernen 
ingående bolag.
Arvode till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd 
upphandling.

§ 15 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice 
styrelseordförande

Stämman beslutade att:

 till styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja 
ledamöterna 
Britt-Inger Molin-Grahn (omval), Nils-Olov Lindfors (omval), Marie 
Johansson (omval), Rickard Carstedt (omval) och Jakob Lindström 
(nyval).

 till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa 
årsstämma, välja 
Leif Karlsson (omval).

 till vice ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa 
årsstämma, välja Rickard Carstedt (omval).

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning:

 För Almi Företagspartner AB välja VD eller den som VD sätter i sitt
ställe.

 För Region Norrbottten välja Kenneth Backgård.
 Och notera att Region Västerbotten inte verifierat vem som 

föreslås till valberedningen, utan kommer senare att anmäla 
vilken person som ska ingå i valberedningen.

§ 17 Val av revisor, lekmannarevisor samt notering av 
arbetstagarrepresentant

Stämman beslutade att:
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 till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 
2023 föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, org nr
556271-5309. Noteras att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson 
till huvudansvarig revisor.

 till lekmannarevisorer utse Eva Alriksson och Thomas Nordenstam
(ersättare 
Bertil Burén).

 notera att den fackliga organisationen till arbetstagarrepresentant
inte ännu anmält. Uppdateras.

§ 18 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet som bilaga 4 bifoga den 
ägaranvisning som delgavs bolaget den 23 mars 2022, 
samt 

att notera att ägarna senare kommer att överlämna en 
ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara 
styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 19 Övriga ärenden
Maroun Aoun framför ett stort tack till bolagets styrelse, ledning och 
medarbetare för ett väl genomfört år trots osäkra 
omvärldsförhållanden.   

§ 20 Stämman avslutas

Ordförande Leif Karlsson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet: Justerat:

Karl Hardell Leif Karlsson

Nils-Olov Lindfors

Maroun Aoun
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Anna Ramnemark

Bilagor 
1. Årsredovisning 2021
2. Skriftlig rapport över måluppfyllelse – Rapportering till ägarna
3. Inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
4. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB
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Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner Nord Aktiebolag avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Förvaltningsberättelse
 
Almi Företagspartner Nord Aktiebolags årsredovisning är upprättad enligt BFNAR 2012:1
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Se under rubrik Tilläggsupplysningar, Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper, för ytterligare information.
 
Information om verksamheten
Almi Företagspartner Nord Aktiebolag är ett regionalt dotterbolag inom Almikoncernen. Bolaget har sitt
säte i Västerbottens län, Umeå kommun och verksamheten bedrivs i Umeå, Skellefteå samt Luleå.
 
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.
 
Almikoncernen erbjuder lån och affärsutveckling samt riskkapital till företag i tidiga skeden.
Verksamheten i Almi Företagspartner Nord Aktiebolag omfattar lån och affärsutveckling. 
 
Låneverksamhet
Lånen beviljas ofta i samarbete med banker eller andra kreditinstitut och kan användas för finansiering av
bland annat tillväxt, exportsatsningar och innovation. Bolaget bereder, beslutar och följer upp
låneärenden enligt förordning SFS 2012:872 i kommission för moderbolags räkning.
 
Affärsutveckling
Affärsutveckling innebär utveckling av ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. Det
kan handla om när nya företag startas, vid förnyelseprocesser eller när företag står inför nya utmaningar
och satsningar. Almi erbjuder också seminarieverksamhet inom olika områden av företagande. 
 
Finansiering 
Almi Företagspartner Nord Aktiebolag erhåller driftsanslag från koncernens moderbolag samt från
regionala delägare. Ytterligare finansiering kan ske via särskilda medel från staten, landets regioner och
EU samt genom projekt- och konsultintäkter i verksamheten.
 
Almi Företagspartner Nord Aktiebolag är registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen
(FI) enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Registreringen
förutsätter att krav på ägare och ledning är uppfyllt samt att verksamheten drivs i enlighet med lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering.
 
Ägarförhållanden
Almi Företagspartner Nord Aktiebolag ägs till 51 procent av moderbolaget i Almikoncernen Almi
Företagspartner AB, 556481-6204, till 24,5 procent av Region Norrbotten, 232100-0230, och till 24,5
procent av Region Västerbotten, 222000-2436. 
 
Koncernredovisning upprättas av Almi Företagspartner AB, 556481-6204, Stockholm.
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Koncernredovisning upprättas av Almi Företagspartner AB, 556481-6204, Stockholm.

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 

Almi Företagspartner Nord Aktiebolags verksamhet har även detta år påverkats på grund av samhällets
reaktioner på spridningen av covid-19,  och bolaget har därmed haft fortsatt fokus på effekterna av
pandemin. 

 

 
Flerårsöversikt
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
 
 (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Rörelsens intäkter 27 426 30 377 28 853 32 905 35 965
Rörelseresultat -893 3 326 -1 224 -1 286 4 052
Resultat efter finansiella poster -874 3 403 -1 211 -1 270 4 074
Balansomslutning 30 805 32 057 28 924 29 779 34 578
Soliditet (%) 92 91 89 90 81
Medeltalet anställda 20 21 21 21 23
      

 
För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
 
Förändring av eget kapital (Tkr)
 Aktie- Balanserat Årets Totalt
 kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 100 25 563 3 403 29 066
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:  3 403 -3 403 0
Årets resultat   -874 -874
Belopp vid årets utgång 100 28 966 -874 28 192
     

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserat resultat 28 965 593
årets förlust -873 794
 28 091 799
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 28 091 799
 28 091 799
 
Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande
resultaträkning och balansräkning med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

resultaträkning och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Rörelsens intäkter 2     
Anslag  27 326  30 231  
Övriga rörelseintäkter  100  145  
  27 426  30 377  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader  -8 688  -8 171  
Personalkostnader 3 -19 135  -18 585  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 4 -496  -295  
  -28 319  -27 051  
      
Rörelseresultat  -893  3 326  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 20  87  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1  -10  
  19  77  
Resultat efter finansiella poster  -874  3 403  
      
Årets resultat  -874  3 403  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 4 1 387  1 902  
  1 387  1 902  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Fordringar hos koncernföretag  11 816  11 816  
Andra långfristiga värdepappersinnehav  5  5  
  11 821  11 821  
Summa anläggningstillgångar  13 208  13 724  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Fordringar hos koncernföretag  7 278  6 981  
Aktuella skattefordringar  110  145  
Övriga fordringar  189  111  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  945  2 022  
  8 522  9 259  
      
Kortfristiga placeringar      
Kortfristiga placeringar hos koncernföretag  9 074  9 074  
  9 074  9 074  
      
Summa omsättningstillgångar  17 597  18 333  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  30 805  32 057  
      

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 5933F8CA-05DE-49DA-95C4-285AB531DF75. Page 5 of 13.



Almi Företagspartner Nord Aktiebolag
Org.nr 556735-6398   

6 (12)
 

     
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  100  100  
  100  100  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  28 966  25 563  
Årets resultat  -874  3 403  
  28 092  28 966  
Summa eget kapital  28 192  29 066  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  896  466  
Övriga skulder 6 631  1 147  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 086  1 379  
Summa kortfristiga skulder  2 613  2 991  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  30 805  32 057  
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Tilläggsupplysningar
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Driftsanslag intäktsförs till sin helhet under den period de avser. Övriga anslag intäktsförs då de
utnyttjas för det förutbestämda syftet. Projektintäkter redovisas under den period då ett projekt
genomförs och sammanfaller med kostnadsredovisningen för motsvarande projekt. Konsultintäkter
redovisas under den period som en konsultinsats genomförs.
 
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.
Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under
räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.
 
Inkomstskatter 
Bolaget är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap §16) frikallat från skattskyldighet för all annan
inkomst än av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. Bolaget äger ingen fastighet.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 år  
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner
till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Almi Företagspartner Nord Aktiebolag om det föreligger indikation på
nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivningen redovisas i
resultaträkningen. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda
finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.
 
Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till
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En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till

instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen
över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den
avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
 
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till
anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första
redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets
räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).
 
Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets
princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Bedömning av
osäkra kundfordringar görs individuellt och eventuella osäkra kundfordringar reducerar fordran.
Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.
 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till
upplupet anskaffningsvärde.
 
Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades
med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt
effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att
betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.
 
Effektivräntan
Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den
förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den
finansiella skulden.
 
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt 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.
 
Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till
leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en
fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella
leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den
finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.
 
Offentliga bidrag
Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren
för att få bidraget uppfyllts.
 
Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen
utförts.
 
Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått. 
Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som
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Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som

skuld.
 
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
 
Ersättningar efter avslutad anställning
I Almi Företagspartner Nord Aktiebolag förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda
planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell
förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
 
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då bolaget beslutar att avsluta en anställning före den normala
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig
avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk
fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna
sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas
för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
 
 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
 
Medelantal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Not 2 Intäkternas fördelning
 2021 2020  
    
I anslag ingår intäkter från:    
Moderbolag 12 726 14 255  
Driftsanslag från regional medägare 12 131 11 870  
Projektintäkter 2 469 4 106  
 27 326 30 231  
    
I övriga rörelseintäkter ingår:    
Konsultintäkter 38 42  
Övriga rörelseintäkter 62 103  
 100 145  
    

 
Not 3 Antal anställda
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda i bolaget uppgår till 20 21  
    

 
Not 4 Inventarier
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 2 370 972  
Inköp 0 2 197  
Försäljningar/utrangeringar -173 -799  
Omklassificeringar (kredit på 2020 års inköp) -20 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 177 2 370  
    
Ingående avskrivningar -467 -972  
Försäljningar/utrangeringar 173 799  
Årets avskrivningar -496 -295  
Utgående ackumulerade avskrivningar -791 -467  
    
Utgående redovisat värde 1 387 1 902  
    

 
Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2021 2020  
    
Ränteintäkter från koncernföretag 20 87  
 20 87  
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Not 6 Övriga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Personalskatt 309 290  
Sociala avgifter 305 292  
Moms 2 17  
Övriga kortfristiga skulder 15 548  
 631 1 147  
    

 
Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Almi Företagspartner Nord Aktiebolag fortsätter att följa utvecklingen avseende spridningen av covid-19
och utvärderar i vilken fortsatt utsträckning detta kan komma att påverka bolagets verksamhet på kort och
lång sikt.
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Rapportering till ägarna 2022 avseende 
verksamhetsåret 2021

Av ägaranvisningen framgår att Bolaget i sin verksamhet ska eftersträva 
de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur. Det framgår 
vidare att bolaget i samband med årsstämman till ägarna ska lämna dels 
en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt att eventuella 
avvikelser ska kommenteras, dels en skriftlig rapport av väsentliga 
insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.

Bolaget avger i och med denna PM de skriftliga rapporter som 
ägaranvisningen föreskriver.

Redovisning av utfall i relation till mål

Hållbar tillväxt i kundföretagen

Processen för genomförande av mätning av såväl tillväxt som 
fokusgrupper ses för närvarande över för att säkerställa korrekt hantering 
enligt Almis särskilda sekretesslagstiftning samt Dataskyddsförordningen 
varför utfall ej kan presenteras för 2021. 

Engagemangsindex medarbetare

Engagemangsindex mäts i den årliga medarbetarundersökningen.

Utfallet består av en sammanvägning av svar utifrån tre stycken områden:
”Effektivitetsindex, Ledarskapsindex och Engagemangsindex”. I den årliga 
undersökningen som genomfördes under hösten 2021 landade resultatet 
på 86 (max 100) för Almi Nord. Almikoncernens resultat var 86 och den 
externa benchmarken var 80. 

Utöver detta mäts huruvida medarbetare i Almi rekommenderar Almi som 
arbetsgivare. Detta görs igenom en NPS-undersökning. Värdet kan variera 
mellan + 100 till – 100. Almi Nords resultat under 2021 års undersökning 
var 63. Att jämföra med Almi Företagspartner Sverige som landade på 28 
och den externa benchmarken 14. 

Kundnöjdhet

För Almi är det viktigt att kunderna är nöjda med våra insatser och 
rekommenderar oss till andra. Almi skickar ut enkät till kund som avslutat 
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en insats eller erbjudande i syfte att få kontinuerlig feedback på vårat 
arbete. I likhet med medarbetarundersökningen görs denna i form av en 
så kallad NPS (Net promotor score) där kundernas svar kategoriseras in i 
de som är ”ambassadörer”, ”neutrala” eller ”kritiska” till Almis erbjudande
de nyligen tagit del av. Det är skillnaden mellan ”ambassadörer” och 
”kritiker” som utgör NPS. För 2021 är det sammantagna utfallet 56 vilket 
är en uppgång jämfört med året innan (51) och något lägre än Almi 
Företagspartner Sveriges total som uppgick till 64. 

Antal och andel insatser till målgrupper

Almi har en målgruppsmodell där våra insatser ska riktas till de som kan 
kategoriseras i ”Bredd, Spets och Ideal”. 

För 2021 var målet att nå ut med 550 
affärsutvecklingsinsatser/erbjudanden. Totalt genomfördes 585 stycken. 
93 % av våra behovsanalyser gjordes till kunder i ovan nämnda målgrupp 
(tidiga skeden eller i expansionsfas. Målnivån var minst 80 %). De företag 
som inte ingick i målgruppen har ansetts ha potential att framöver 
omfattas av målgruppsmodellen eller så har företaget ingått i insatser 
kopplat till projekt.  

Utfall fokusgrupper

Andelen utländsk bakgrund av unika kunder är ej uppföljt för 2021. Se 
kommentar ovan under ”Hållbar tillväxt i kundföretagen”. 

Avseende andelen kunder där företaget drivs och/eller ägs av kvinnor 
utgjorde denna fokusgrupp 31% av genomförda behovsanalyser för Almi 
Nords del 2021. Målet var satt till 30% eller mer. 

Lånevolym och avkastning 

Lånevolym i belopp och antal samt avkastning på låneverksamheten. 

I ingången av 2021 var den målsatta utlånade volymen 80 mkr för helåret.
Summan vid årets slut stannade vid 110,4 mkr beviljade krediter och 90,5 
mkr i utbetalda lån. Summorna är lägre än 2020 beroende på att behovet 
av de så kallade Brygglånen avtog och utlåningsverksamheten återgick till
en mer normaliserad nivå. Vi kan dock konstatera att efterfrågan på Almis 
finansiering fortsatt var hög under 2021 jämfört med åren innan 
pandemin.  
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Avkastningsmålet inom låneverksamheten är spannet 2-4 % och mäts i 
perioder om 36 månader. Vid årsskiftet låg avkastningen i Almi Nord på 
4,4 %. Låg andel konkurser och lägre amorteringstakt under pandemin har
bidragit till att avkastningen hållits över nivån om 4 %. 

Kundkännedom KYC

Bolagets mål är att ha 100% kundkännedom i sina aktiva affärsrelationer. 
Utfallet för 2021 var 100% kundkännedom. 

Produktivitet

Produktivitet mäts i termer av kostnad per insats som Almi levererar mot 
sina kunder. Måltalet för 2021 låg för Almi Nord på 13tkr/insats och utfallet
på helåret blev 13tkr/insats. 

Media och kommunikation

Antalet mediaexponeringar var rekordhögt under pandemins första år, 
2020, för hela Almi. Detta då flera initiativ för att stötta företagen togs 
inom såväl finansiering som affärsutvecklingen. Under 2021 återgick 
synligheten i media till nivåer som går att jämföra med åren innan 2020 
(ned 40 %). För Almi Nords del innebar 2021 161st exponeringar i media. 
Jämfört med Almis övriga dotterbolag så placerar sig Almi Nord som det 
bolag med flest exponeringar under föregående år. 

Väsentliga insatser under 2021 med anledning av 
ägaranvisningen

Under 2021 avslutades tre projekt (Digitala kontoret, 
Landsbygdsprogrammet Digitalisering 2020 och Think Big) och 
återrapporterades. Dessa projekt har på olika sätt fallit väl ut. 
Digitaliseringsprojekten har visat sig vara rätt i tiden mot bakgrunden av 
att pandemin bröt ut och såväl Almi som de företag vi jobbat med haft 
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behovet av att ställa om och tidvis uteslutande kommunicerat digitalt. I 
Think Big har responsen från de kvinnor med utländsk bakgrund som 
ingick i projektet varit god. Vi har också dragit lärdomar och byggt nätverk
tack vare projektet. 

Under senare delen av 2021 startades projektet ”Hållbara Intraprenörer” 
upp. Detta är ett projekt finansierat via europeiska socialfonden och pågår 
tom oktober 2022. Syftet är att hjälpa företag att identifiera och planlägga 
nuvarande och framtida behov för att accelerera sitt hållbarhetsarbete och
förmåga till hållbar tillväxt. Almi Nord har under 2021 deltagit i ett 
pilotarbete kring export och internationalisering tillsammans med Business
Sweden och EEN. Syftet har varit att hitta effektiva processer och 
samverkan för att underlätta för företag att ta steget mot export och 
internationalisering. Piloten utvärderas under våren 2022 och resultatet 
ligger till grund för fortsatt utveckling av samarbeten och erbjudanden till 
företag. 

Sammanfattning

Efterfrågan och behovet av Almis tjänster under 2021 var stort såväl inom 
finansiering som affärsutveckling. Även om vissa branscher såsom turism, 
hotell och restaurang fortsatt pressats av restriktioner till följd av 
pandemin mår företagen i Norr- och Västerbotten överlag väl om vi tittar 
på investerings- och tillväxtvilja men även antalet konkurser som varit på 
en låg nivå. En stor innovationskraft och vilja att växa hållbart präglade 
mycket av Almi Nords insatser under 2021. De målsättningar som sattes 
för 2021 uppnåddes sånär som avkastningen i låneverksamheten där 
utfallet ligger strax över den målsatta nivån om 2-4%. 
2021 präglades till stora delar av ett digitalt arbetssätt, såväl internt som 
externt. Anpassningar i våra erbjudanden för att kunna genomföra dessa 
digitalt har varit nödvändiga. Detta har öppnat upp för att nå ut till ännu 
fler företag ute i vår geografi och erbjuda effektiva mötesformer och 
tjänsteleveranser. Vi har fortsatt arbetet med att synliggöra Almi Nord i 
framförallt digitalt via sociala medier och riktade utskick och kampanjer. 
Följarantalet och interaktionen med Almi Nord via sociala medier har ökat 
stadigt och vi ser att nyfikenheten är stor på innehåll vi lägger ut. Särskilt 
uppskattat är det när företag vi jobbat med vill dela med sig av sina 
tillväxtresor vilka alltid får ett stort engagemang bland följare. 
Inför 2021 budgeterades ett projekt inom omställning som sedan inte 
beviljades varför bolagets lagda budget påverkades såväl på intäktssidan 
som på kostnadssidan. Resultatet för Almi Nord blev negativt om 874tkr. 
Personalkostnaderna var lägre än förväntat i och med nyanställningar 
under året medan konsultkostnader och rekryteringskostnaderna var 
högre än budgeterat. Främst under hösten bidrog de två sistnämnda 
kostnaderna till resultatet då rekryteringar gjordes och i en 
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övergångsperiod ansågs konsulttjänst nödvändig för att kunna fullfölja 
våra åtaganden mot kunderna.   

Umeå 2022-04-04
Almi Företagspartner Nord AB

Fredric Genberg
Verkställande direktör
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12. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut årsstämma 2021 DB ersättningsriktlinjer 

1 
 

Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare 

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

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

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

Almi-koncernens ledningssystem. 

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

ledande befattningshavare. Bolaget ska därvid efterleva den koncerngemensamma process för 

säkerställande och redovisning som Almi Företagspartner AB utarbetat.  

Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för ersättning till ledande 

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

av genomförda granskningar ska därvidlag redovisas. 

Förslag till beslut 

Stämman föreslås besluta 

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

befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat 

att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att 

implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet. 
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB 
 
Almi Företagspartner Nord AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB 
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, av Region Västerbotten (24,5 procent) och av Region 
Norrbotten (24,5 procent). 

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

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

1 Uppdrag 

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

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

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

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

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

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

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

2 Vision och affärsidé  

Verksamheten ska utgå från Almis vision och affärsidé. 
− Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt. 
− Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att 

växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt. 

3 Riktlinjer för verksamheten 

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

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

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

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

Bolaget ska agera för att upprätthålla kund- och marknadskännedom i hela regionen också i 
inlandet och glest befolkade kommuner 

Bolaget ska samverka med regionalt utvecklingsansvariga för att kunna medverka i regionala 
satsningar inom ramen för regionala utvecklingsstrategin och bolagets uppdrag. 

Bolaget ska i samråd med berörd regional ägare aktivt medverka och bidra till utvecklingen av 
den regionala exportsamverkan i respektive region i syfte att stärka samverkan mellan 
exportfrämjande aktörer och stärka företagens möjligheter till internationalisering.  

Bolagets styrelse ska efter samråd med Region Västerbotten besluta om särskild insats i region 
Västerbotten. Insatsen ska finansieras av den ökning av anslaget som Region Västerbotten och 
Almi Företagspartner AB beslutat om för verksamhetsåret 20211. Bolaget ska tillämpa det 
koncerngemensamma ledningssystemet.  

4 Övriga riktlinjer 

Bolaget ska i övrigt  

− driva projekt under förutsättning att finansiering kan ordnas som resurs och lots för 
idéutveckling och nyföretagande innefattande bland annat utbildning på distans och 
mentorprogram för nya företagare,  

− uppmärksamma insatser gentemot de framtida näringar som inom ramen för regionala 
strategier för smart specialisering kan utvecklas som komplement till de regionala 
basnäringarna, 

− delta i strategiska allianser med regioner i andra länder tillsammans med de regionala ägarna. 

  

 
1 Se särskild anslagsöverenskommelse för verksamheten 2022: Almi Företagspartner Nord AB – 
överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten för 2022 
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5 Verksamhetens mål 

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

6 Särskild rapportering 

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

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

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

7 Finansiering av verksamheten 

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2022 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse. 

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

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

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i fyra (4) 
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.  
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Kenneth Backgård Richard Carstedt  
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Britta Burreau 
Almi Företagspartner AB 
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